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1) PRESENTACIÓ  

 

Aquest Informe recull els resultats obtinguts amb la participació a l’enquesta en línia adreçada al jovent de 16 a 29 anys de Solsona per prioritzar les 

accions que s’han de començar a desplegar des de la regidoria de Joventut. Aquesta segona enquesta telemàtica que ha estat oberta durant el mes de juny 

arriba després d’una trobada amb joves, que va tenir lloc el 19 de maig, en què es van presentar els resultats de la Primera enquesta col·laborativa de 

detecció de necessitats i interessos per part del jovent de Solsona i es van començar a prioritzar accions. Els participants han pogut escollir fins a tres de les 

nou propostes que van obtenir més suport en l’enquesta col·laborativa finalitzada el febrer. 

D’entre les propostes sotmeses a votació, hi ha la creació d’un punt d’informació o Oficina Jove, des d’on es concentraria la informació sobre estudis, feina, 

salut, habitatge i ajuts i beques, entre d’altres. També es demana un espai de trobada per a joves amb diferents ambients, entre els quals tingui cabuda un 

espai de reunions i un altre de lleure, així com un local d’oci per a joves menors on puguin sortir i d’entrada gratuïta. Així mateix, a l’enquesta hi ha la 

realització d’un programa unificat amb l’agenda d’activitats que s’organitzen a Solsona per a joves i la creació d’un carnet jove solsoní amb descomptes i 

avantatges. També hi ha l’elaboració d’una guia de recomanacions de bona convivència als locals; la revisió de l’oferta de cicles formatius a Solsona per tal 

que s’adaptin a les demandes de feina de les empreses; la creació d’un programa de beques formatives per a estudiants de cicles formatius a localitats 

properes; un programa que incentivi les empreses a contractar joves com a aprenents, i l’ampliació dels horaris i millora de l’accés a les instal·lacions 

esportives. 

Aquesta actuació s’emmarca dins el procés participatiu per definir les polítiques de joventut de la ciutat que impulsa la Regidoria de Joventut de 

l’Ajuntament de Solsona. Per mitjà d’aquest procés participatiu, es pretén animar els i les joves de Solsona (dels 12 als 29 anys) per tal que s’impliquin i 

participin activament en la definició de les polítiques de joventut de Solsona. La informació del procés es pot consultar i seguir al web del Portal Jove de 

Solsona i el Solsonès https://pjovesolsones.wordpress.com/participacio/  

A continuació es presenten els resultats obtinguts amb l’enquesta en línia.   

https://pjovesolsones.wordpress.com/participacio/


 
 

3 
 

2) NOMBRE I EDAT DE LES PERSONES ENQUESTADES  

Total d’enquestes realitzades: 96 enquestes amb 306 votacions realitzades 

 

Total d’enquestes realitzades vàlides: 96 

 69 participants d’entre 16 i 23 anys (71,9% dels participants) 

 26 participants d’entre 24 i 30 anys (27,1% dels participants) 

 1 més que no han fet constar la seva edat  (1,03% dels participants) 

 5 enquestes no són vàlides perquè es superen els 30 anys d’edat i/o estan duplicades les respostes 
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3) RECOMPTE DE VOTS. TOTAL  

 

 

  

El recompte total de vots ha permès obtenir la següent priorització de solucions: 

 Amb 56 vots, la proposta més prioritzada pel jovent de Solsona consisteix en fer un 

PROGRAMA UNIFICAT AMB L'AGENDA D'ACTIVITATS que s'organitzen a Solsona PER 

A JOVES (oci nocturn, teatre, concerts, dansa, activitats esportives, sortides a la natura, 

etc.). I a més a més es pot fer un CARNET JOVE SOLSONÍ amb descomptes o 

avantatges per fer les activitats (a preus molt simbòlics o gratuïts amb el Carnet). 

 En segon lloc, i seguit de prop, amb 54 vots, el jovent de Solsona prioritza CREAR UN 

PUNT D'INFORMACIÓ o UNA OFICINA JOVE on ens puguin donar informació sobre 

estudis,  beques, feina (cartellera d'ofertes de feina adreçades a joves), salut 

(sexualitat, drogues, alimentació, etc.), habitatge (borsa jove d'habitatge i ajuts al 

lloguer de l'ajuntament de Solsona), etc. 

 En tercer lloc, i amb pocs vots de diferència, 52 vots, trobem el de crear un programa 

que animi les EMPRESES PERQUÈ CONTRACTIN JOVES COM A APRENENTS per 

aprendre l'ofici i adquirir experiència laboral. 

 Amb 34 vots, es prioritza la revisió i actualització de l'OFERTA DE CICLES FORMATIUS 

perquè s'adaptin a les demandes actuals de feina de les empreses. 

 Amb 32 vots, segueix la proposta d’ampliar els HORARIS i facilitar l'ACCÉS a les 

INSTAL·LACIONS ESPORTIVES municipals per poder PRACTICAR ESPORT fora de 

l'horari escolar (tarda-vespre, estiu, festius, etc.) 

 Amb 31 vots, la proposta consisteix en oferir un ESPAI DE TROBADA PER A JOVES amb 

diferents ambients: espai de reunió, espai amb sofàs, zona de jocs amb billar, futbolí, 

dards, màquines expenedores de refrescs, etc. i vigilat per algun adult o responsable. 

 Amb 26 vots, es prioritza crear un programa de BEQUES FORMATIVES per als joves de 

Solsona per anar a estudiar cicles formatius específics a localitats properes. 

 Amb 16 vots, que hi hagi un ESPAI PER A JOVES MENORS per sortir a fer un beure, 

ballar, parlar, etc., amb entrada gratuïta però consumició obligatòria (refresc). 

 Amb 5 vots, i en darrer lloc, fer conjuntament amb els joves una GUIA DE 

RECOMANACIONS DE BONA CONVIVÈNCIA ALS LOCALS i repartir-la entre els locals. 
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4) RECOMPTE DE VOTS. JOVES D’ENTRE 24 I 30 ANYS  

 

 

 

 

 

 

  

El recompte de vots del jovent d’entre 24 i 30 anys ha permès obtenir la següent 

priorització de solucions: 

 Amb 16 vots, la proposta més prioritzada pel jovent d’entre 24 i 30 anys de Solsona 

consisteix en crear un programa que animi les EMPRESES PERQUÈ CONTRACTIN 

JOVES COM A APRENENTS per aprendre l'ofici i adquirir experiència laboral. 

 En segon lloc, i amb 12 vots, es prioritzen per igual la revisió i actualització de l'OFERTA 

DE CICLES FORMATIUS perquè s'adaptin a les demandes actuals de feina de les 

empreses; i CREAR UN PUNT D'INFORMACIÓ o UNA OFICINA JOVE on ens puguin 

donar informació sobre estudis,  beques, feina (cartellera d'ofertes de feina adreçades 

a joves), salut (sexualitat, drogues, alimentació, etc.), habitatge (borsa jove d'habitatge 

i ajuts al lloguer de l'ajuntament de Solsona), etc. 

 Amb 11 vots, es vota fer un PROGRAMA UNIFICAT AMB L'AGENDA D'ACTIVITATS que 

s'organitzen a Solsona PER A JOVES (oci nocturn, teatre, concerts, dansa, activitats 

esportives, sortides a la natura, etc.). I a més a més es pot fer un CARNET JOVE 

SOLSONÍ amb descomptes o avantatges per fer les activitats (a preus molt simbòlics o 

gratuïts amb el Carnet). 

 Amb 9 vots, es prioritza crear un programa de BEQUES FORMATIVES per als joves de 

Solsona per anar a estudiar cicles formatius específics a localitats properes. 

 Amb 8 vots, la proposta consisteix en oferir un ESPAI DE TROBADA PER A JOVES amb 

diferents ambients: espai de reunió, espai amb sofàs, zona de jocs amb billar, futbolí, 

dards, màquines expenedores de refrescs, etc. i vigilat per algun adult o responsable. 

 Amb 7 vots, segueix la proposta d’ampliar els HORARIS i facilitar l'ACCÉS a les 

INSTAL·LACIONS ESPORTIVES municipals per poder PRACTICAR ESPORT fora de 

l'horari escolar (tarda-vespre, estiu, festius, etc.) 

 Amb 1 vot, i en darrera posició, queda les propostes consistent en  que hi hagi un ESPAI 

PER A JOVES MENORS per sortir a fer un beure, ballar, parlar, etc., amb entrada 

gratuïta però consumició obligatòria (refresc). 

 Fer conjuntament amb els joves una GUIA DE RECOMANACIONS DE BONA 

CONVIVÈNCIA ALS LOCALS i repartir-la entre els locals no ha obtingut cap vot. 
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5) RECOMPTE DE VOTS. JOVES D’ENTRE 16 I 23 ANYS  

 
El jovent d’entre 16 i 23 anys que ha participat a l’enquesta online fa la següent priorització 

de solucions: 

 La proposta més prioritzada consisteix en fer un PROGRAMA UNIFICAT AMB 

L'AGENDA D'ACTIVITATS que s'organitzen a Solsona PER A JOVES (oci nocturn, teatre, 

concerts, dansa, activitats esportives, sortides a la natura, etc.). I a més a més es pot 

fer un CARNET JOVE SOLSONÍ amb descomptes o avantatges per fer les activitats (a 

preus molt simbòlics o gratuïts amb el Carnet), amb 45 vots 

 En segon lloc, es prioritza CREAR UN PUNT D'INFORMACIÓ o UNA OFICINA JOVE on 

ens puguin donar informació sobre estudis,  beques, feina (cartellera d'ofertes de feina 

adreçades a joves), salut (sexualitat, drogues, alimentació, etc.), habitatge (borsa jove 

d'habitatge i ajuts al lloguer de l'ajuntament de Solsona), etc. amb 42 vots. 

 En tercer lloc, amb 36 vots,  la solució ta més prioritzada pel jovent d’entre 16 i 23 anys 

de Solsona consisteix en crear un programa que animi les EMPRESES PERQUÈ 

CONTRACTIN JOVES COM A APRENENTS per aprendre l'ofici i adquirir experiència 

laboral. 

 Amb 25 vots, segueix la proposta d’ampliar els HORARIS i facilitar l'ACCÉS a les 

INSTAL·LACIONS ESPORTIVES municipals per poder PRACTICAR ESPORT fora de 

l'horari escolar (tarda-vespre, estiu, festius, etc.) 

 Amb 23 vots es prioritza oferir un ESPAI DE TROBADA PER A JOVES amb diferents 

ambients: espai de reunió, espai amb sofàs, zona de jocs amb billar, futbolí, dards, 

màquines expenedores de refrescs, etc. i vigilat per algun adult o responsable. 

 Amb 22 vots, es prioritza la revisió i actualització de l'OFERTA DE CICLES FORMATIUS 

perquè s'adaptin a les demandes actuals de feina de les empreses. 

 Amb 17 vots, es considera prioritari crear un programa de BEQUES FORMATIVES per 

als joves de Solsona per anar a estudiar cicles formatius específics a localitats properes. 

 Amb 15 vots, es valora que hi hagi un ESPAI PER A JOVES MENORS per sortir a fer un 

beure, ballar, parlar, etc., amb entrada gratuïta però consumició obligatòria (refresc); 

 Amb 5 vots, i en darrer lloc, es valora fer conjuntament amb els joves una GUIA DE 

RECOMANACIONS DE BONA CONVIVÈNCIA ALS LOCALS i repartir-la entre els locals. 
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6) COMENTARIS DELS PARTICIPANTS   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Les 3 que he marcat les trobo molt bones idees. Respecte a l'última comentar que he tingut contacte amb petites empreses o autònoms als quals els 

interessaria MOLT un programa així però hauria d'estar mínimament subvencionat. Com a mínim que la Seguretat Social del jove estigués 

subvencionada i un mínim de sou. Hem de tenir en compte que parlo d'empreses petites o autònoms que arriben on poden i a vegades no poden 

contractar ningú per manca de recursos, però alhora no els faria res tenir aprenents. Com a mínim tenir l'inici del contracte subvencionat i que hi 

hagués possibilitat de contractació per part de l'empresa al cap de x mesos.  Hi ha oficis que si no comencem a traspassar-los es podrien acabar 

perdent i sabria greu. 

 Estaria bé augmentar l'oferta d'oci (no només nocturn-festiu, però també) juvenil al llarg de l'any. 

 Em sembla molt bé que es faci aquesta enquesta per tal que es sàpiga quines són les preocupacions i el que vol realment el jovent. 

 Club volei 

 El punt d'informació resulta essencial per la falta d'assessorament que molts joves patim i que no sabem on preguntar, no gosem o altres, per x 

motius. 

 L'ampliació dels horaris dels equipaments municipals com la biblioteca també seria interessant!!!! Els busos de Barcelona-Solsona o Lleida-Solsona 

porten molts anys de demanda i no se'n fa ni cas, estaria bé tornar a emprendre aquesta línia d'acció. 

 S'haurien de fer millores a nivell de transport, ja fos ampliant horaris de transport públic o amb ajudes econòmiques. 

 Crec que en comptes de fer enquestes fer-ho d'una vegada per totes! 

 A Solsona li falten més locals lúdics per a majors i nocturns. Així es milloraria l'estat d'ànim del joves i anirien a treballar amb més ganes. Tot és 

pensar, companys! 

 Crec que seria més convenient crear un programa de beques per als estudiants que estem lluny de Solsona (Girona, Barcelona, Terrassa...) que no pas 

pels estudiants que vulguin estudiar a rodalies perquè aquests van i venen cada dia la gran majoria, de manera que s'estalvien de pagar pis (fet que a 

BCN és molt car). 

 La suggerència de crear un espai per joves menors no crec que tingués molt èxit... Si igualment han de pagar un refresc, se n'aniran a l'Espiga.  
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 M'agradaria fer una reflexió. Solsona fa moltes festes per a la gent gran, però comptades vegades per a la gent jove. Cada dissabte d'estiu hi ha 

orquestra a la plaça del Camp. Per a joves, hi ha el Sopar jove (un dissabte de juliol) i DUES nits de la Festa Major (nit del 7 i del 8 normalment). 

A més a més, els veïns del nucli antic es queixen a la mínima... Viuen al centre, en alguns aspectes s'ha de ser comprensiu.  

 Trobo molt bona idea fer-te soci d'un carnet jove solsoní que ofereixi descomptes. Si cada vegada que volem anar al teatre a veure 

l'Albareda&Co ens hem de deixar 10€ anem arreglats... 

 Considero igualment d'important que les tres opcions marcades la creació d'un espai de trobada per a menors. Solsona necessita fer front al 

munt de menors que, faltats d'un espai on poder anar a gaudir durant alguna nit festiva, es decideixen per errar embriagats pels carrers... 

Hauria de preocupar-nos profundament la situació de tants joves que no han tingut un entorn prou competent com per ensenyar-los a 

controlar-se. Per això podria ser una bona opció el fet de tirar endavant la creació d'un espai de lleure diari i nocturn per a joves. D'aquesta 

manera es diversificaria l'oferta lúdica cap a tots els públics, també cap a aquests joves que encara no han assolit els 16 anys d'edat i no poden 

participar legalment en esdeveniments a la Sala Polivalent o en altres recintes tancats amb límit d'edat. 

 Esperem que aquesta iniciativa participativa reculli els seus fruits! 

 S'haurien d'organitzar, i més ara de cara a l'estiu més concerts i festes per a joves, tan gratuïts com de pagament. Per exemple, els dissabtes de 

berbena.  

 A més a més s'haurien de canviar de lloc els concerts de Festa Major, perquè no és normal fer concerts de grans dimensions a la Plaça Sant 

Joan, és molt perillós. 
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7) CONCLUSIONS 

 

 Sobre les solucions més prioritzades en total:  

• La proposta més prioritzada pel jovent de Solsona consisteix en fer un PROGRAMA UNIFICAT AMB L'AGENDA D'ACTIVITATS que 

s'organitzen a Solsona PER A JOVES (oci nocturn, teatre, concerts, dansa, activitats esportives, sortides a la natura, etc.). I a més a més es pot 

fer un CARNET JOVE SOLSONÍ amb descomptes o avantatges per fer les activitats (a preus molt simbòlics o gratuïts amb el Carnet). 

• En segon lloc, el jovent de Solsona prioritza CREAR UN PUNT D'INFORMACIÓ o UNA OFICINA JOVE on ens puguin donar informació sobre 

estudis,  beques, feina (cartellera d'ofertes de feina adreçades a joves), salut (sexualitat, drogues, alimentació, etc.), habitatge (borsa jove 

d'habitatge i ajuts al lloguer de l'ajuntament de Solsona), etc. 

• En tercer lloc, la solució més prioritzada consisteix en crear un programa que animi les EMPRESES PERQUÈ CONTRACTIN JOVES COM A 

APRENENTS per aprendre l'ofici i adquirir experiència laboral. 

• Les tres propostes més prioritzades compten amb un número de vots molt similar, és a dir, han resultat força igualades.  

 

 Sobre les solucions més prioritzades segons els grups d’edat:  

• S’observen algunes diferències en la priorització de les solucions segons els grups d’edat:  

o El jovent d’entre 24 i 30 anys de Solsona considera com a solució més prioritària la de crear un programa que animi les EMPRESES 

PERQUÈ CONTRACTIN JOVES COM A APRENENTS per aprendre l'ofici i adquirir experiència laboral. En segon lloc, es prioritzen per 

igual la revisió i actualització de l'OFERTA DE CICLES FORMATIUS perquè s'adaptin a les demandes actuals de feina de les empreses; 

i CREAR UN PUNT D'INFORMACIÓ o UNA OFICINA JOVE on ens puguin donar informació sobre estudis,  beques, feina (cartellera 

d'ofertes de feina adreçades a joves), salut (sexualitat, drogues, alimentació, etc.), habitatge (borsa jove d'habitatge i ajuts al lloguer 

de l'ajuntament de Solsona), etc.  I en tercer lloc, fer un PROGRAMA UNIFICAT AMB L'AGENDA D'ACTIVITATS que s'organitzen a 

Solsona PER A JOVES (oci nocturn, teatre, concerts, dansa, activitats esportives, sortides a la natura, etc.). I a més a més es pot fer 

un CARNET JOVE SOLSONÍ amb descomptes o avantatges per fer les activitats (a preus molt simbòlics o gratuïts amb el Carnet). 

o El jovent d’entre 16 i 23 anys de Solsona prioritza com a més fer un PROGRAMA UNIFICAT AMB L'AGENDA D'ACTIVITATS que 

s'organitzen a Solsona PER A JOVES (oci nocturn, teatre, concerts, dansa, activitats esportives, sortides a la natura, etc.). I a més a 
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més es pot fer un CARNET JOVE SOLSONÍ amb descomptes o avantatges per fer les activitats (a preus molt simbòlics o gratuïts amb 

el Carnet). En segon lloc, es prioritza CREAR UN PUNT D'INFORMACIÓ o UNA OFICINA JOVE on ens puguin donar informació sobre 

estudis,  beques, feina (cartellera d'ofertes de feina adreçades a joves), salut (sexualitat, drogues, alimentació, etc.), habitatge 

(borsa jove d'habitatge i ajuts al lloguer de l'ajuntament de Solsona), etc. amb 42 vots. I en tercer lloc, crear un programa que animi 

les EMPRESES PERQUÈ CONTRACTIN JOVES COM A APRENENTS per aprendre l'ofici i adquirir experiència laboral. 

• Les solucions més prioritzades són les mateixes pels dos grups d’edat, tot i que amb diferent grau de priorització. Per als joves de més edat 

és prioritari en primer terme la solució que passa per fomentar la contractació de joves aprenents a les empreses, mentre que en el grup de 

joves de menor edat la solució més prioritària és la de crear un programa unificat amb l’agenda d’activitats de Solsona, solució prioritzada 

en segon lloc pel grup de joves de major edat. La solució consistent en crear un punt d’informació o una oficina jove en ambdós grups d’edat 

és la segona solució més prioritzada. 

 

8) PROPERS PASSOS  

Els resultats obtinguts es publicaran al Portal Jove de Solsona i el Solsonès i es faran arribar per correu electrònic a la base de dades d’associacions i de joves. 

A partir d’aquí, aquestes solucions seran analitzades per la Regidoria de Joventut de l’ajuntament de Solsona i s’intentarà constituir comissions de treball de 

joves per començar a implementar les tres iniciatives amb més suport.    


