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Carta dels joves a la ciutat 
 
 
 
Benvolguts/des olotins/es, 
 
Dins el marc del Projecte Olot Ciutat Educadora ens hem reunit la Comissió d'alumnes del Consell 
Escolar Municipal  i  els  alumnes  de  la  Casa  d'Oficis  per  parlar  i  treballar  per a  la  ciutat.  Som 
conscients que no representem a tots/es els  joves de  la ciutat, però som una mostra significativa 
de  bona  part  dels  joves  olotins.  Com  a  resultat  d'aquest  treball  hem  redactat  la  present  carta, 
on hem recollit la nostra opinió  i  la nostra visió de  la ciutat sobre alguns aspectes d'allò que ens 
agrada, del que ens preocupa i del que ens interessa.  
 
Primer  de  tot,  volem destacar aquells aspectes  que  nosaltres  considerem positius i  que  donen 
valor a la nostra ciutat, el que ens agrada. 
 
L'ambient d'Olot, la gent, les activitats, el paisatge, l'entorn natural i la poca contaminació ens fan 
sentir  orgullosos  de  viure  aquí.  També  la  diversitat  cultural,  una  cultura  local  potent,  la 
tranquil∙litat, el ritme de vida  i  la bona distribució dels centres educatius, així com  l’existència de 
centres de segona oportunitat  (cases d’ofici, PTT...), ens porten a considerar Olot com una bona 
ciutat per als joves.  
 
També  valorem  molt  positivament  la  modernització  que  el  comerç  està  vivint  tot  i  que    cal 
continuar  avançant en  aquest  sentit;  les noves  activitats que  s'estan organitzant per  als  joves  i, 
evidentment,  les  Festes  del  Tura,  que  aporten  una  projecció molt  important  de  la  ciutat  cap  a 
l’exterior. 
 
Per altra banda, hi ha aspectes que ens preocupen i que ens agradaria canviar.  
 
Entre aquests, la falta d'espais recreatius, sobretot a les tardes dels caps de setmana, per a la gent 
jove. Opinem que hi ha molts bars i que, en canvi, falten espais on poder jugar, parlar, compartir... 
és a dir, un punt de trobada espaiós, obert i cèntric.  
Ens  amoïna  la  inseguretat  que  es  respira  en  alguns  barris  d'Olot,  sobretot  de  nit,  i  la  falta 
d'adequació  dels  llocs  públics  a  persones  amb mobilitat  reduïda.  També  creiem  que  hi  ha  una 
manca d'oferta de treball per als joves, que trobem moltes dificultats a l'hora d'independitzar‐nos 
econòmicament. 
Segons  la  nostra  opinió,  Olot  és  una  ciutat  on  predominen  alguns  tòpics  i  prejudicis,  fet  que 
provoca que  la  gent  sigui una mica  tancada  i hi hagi, de  vegades, una  tendència  a  rebutjar  les 
propostes creatives i innovadores. S'hauria de trencar amb aquestes etiquetes. 
Finalment,  també ens preocupa que es puguin perdre,  si hi ha un excés d’urbanització,  la  gran 
quantitat  de  zones  verdes  de  les  que  disposa  Olot.  Caldria  potenciar  els  estudis  superiors, 
comarcalment,  per  tal  de  donar  vida  i  ambient  a  la  ciutat  doncs,  si més  no  part  del  joves,  no 



haurien de marxar  i, sobretot,   voldríem que   s’obrissin   processos participatius, que  les persones 
puguem participar en a l’organització i distribució de la ciutat. 
Una altra qüestió que ens preocupa molt és  la  imatge que  la població  té de nosaltres, els  joves. 
Sovint  se’ns  acusa  de  ser  mandrosos,  grollers,  maleducats,  immadurs  i  incultes;  que  no  ens 
interessa la cultura ni els estudis; que tendim a abusar de l'alcohol i les drogues; que som delictius i 
problemàtics i que no tenim criteri. Ens és a tots familiar la frase “Les generacions van cada vegada 
a pitjor, els adolescents d'avui en dia s'ho han trobat tot massa fàcil.” Creiem que aquestes  idees 
són incorrectes i que no deixen de ser uns prejudicis que s'han format a partir de casos concrets i 
que ens perjudiquen a tots, en general.  
En realitat, els joves som bàsics i aportem moltes coses a Olot. Som una font de noves idees i punts 
de vista i donem vida, alegria i dinamisme a la ciutat. A més a més, inevitablement, el futur depèn 
de nosaltres,  i som  l'exemple per als més petits, de  la mateixa manera que els més grans ho són 
per  a  nosaltres.  La majoria  de  nosaltres  ens  impliquem  i  intentem  col∙laborar  en  allò  que  ens 
importa. 
 
Treballem pel futur de les persones, per tenir una vida més digna i ajudar a la família, i per protegir 
el medi ambient. Fem treball voluntari, sigui a la Creu Roja, als esplais, a la Comissió d’alumnes del 
CEM,  com  a delegats... o en diferents entitats.  Som  capaços d’organitzar‐nos per  aportar noves 
idees, modernitzar la ciutat i preparar activitats per als altres.  
En  definitiva,  estudiem  i  treballem  per  a  la  ciutat,  i  defensem  el  que  creiem,  intentant  ser 
coherents amb les nostres idees.  
 
Això no treu que encara podríem participar més en les activitats organitzades, implicar‐nos més en 
allò que  ens  importa,  respectar més  les  instal∙lacions públiques  i  el mobiliari urbà,  i desfer‐nos 
nosaltres també d’estereotips i prejudicis, predisposant‐nos encara més a nous reptes. 
 
Així doncs, els joves us volem dir que per a nosaltres la ciutat i la seva gent és molt important. Que 
lluitem  i seguirem  lluitant per a que Olot sigui una ciutat oberta, moderna  i alhora fidel a  la seva 
tradició, educada, cívica,  lluitadora  i acollidora; que afavoreixi  la  llibertat d’expressió,  la diversitat 
cultural  i  el  diàleg  en  condicions  d’igualtat. Que  per  aconseguir‐ho  necessitem  treballar‐hi  tots 
plegats,  des  del més  petit  al més  gran,  des  del  que  hi  és  des  que  va  néixer  fins  al  que  acaba 
d’arribar... perquè tots som necessaris. 
Els veritables canvis es produeixen perquè hi ha gent que els vol però, sobretot, perquè hi ha gent 
que se’ls creu i hi lluita. 
 
CREIEM‐NOS‐ELS. 
 
 


