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Acta sessió 1  

ESPAI PARTICIPATIU D’ADOLESCENTS DE MANLLEU 

 https://zoom.us/j/95132206903 

Dia: 21 d’octubre de 2020 de les 8:30h a les 9:30h 

Assisteixen: 

 Abril Del Puerto, Escola Casals Gràcia (1r ESO)  

 Guim Autet, Escola Casals Gràcia (2n ESO)  

 Ivet Alba, Escola Casals Gràcia (3r ESO)  

 Carla Jornet, Escola La Salle (1r ESO)  

 Narcís Vilà, Escola La Salle (2n ESO)  

 Aya Bouzagou, Escola La Salle (3r ESO)  

 Alia Pitilope, Institut Antoni Pous (3r ESO)  

 Laia Martínez, Institut del Ter (1r ESO)  

 Guifré Surinyac, Institut del Ter (2n ESO)  

 Guillem Aranda, Institut del Ter (3r ESO)  

 Eduard Robles, regidor de joventut de Manlleu  

 Mercè Sayol, tècnica de participació i joventut de Manlleu  

 Laia Monterde, Xarxa  Consultors 

 Mercè Mauri, Xarxa Consultors 

No hi assisteixen:  

 Mar Prat, Institut Antoni Pous (1r ESO)  

 Íngrid Vilanova, Institut Antoni Pous (2n ESO)  

 Achraf El Bay, Institut del Ter (3r ESO)  

 

 

 

ACTA DE LA REUNIÓ 

1. Benvinguda per part del regidor de joventut de l’Ajuntament de Manlleu, Eduard Robles 

El regidor dóna la benvinguda als representants i els explica que aquest nou espai que 

s’engega a Manlleu serà construït i dissenyat per ells i elles i que per tant, és important que 

se’l facin seu. A partir de la imaginació, la creativitat i la seva veu, podran definir-lo i expressar 

les seves propostes.  

A continuació, cada delegat/da es presenta breument.  

https://zoom.us/j/95132206903
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2. Dinàmica d’inici per trencar el gel.  

L’objectiu de la dinàmica és conèixer-nos una mica més, començar a crear vincle i apropar-nos 

a la resta de companys/es del grup. Per fer-ho, es fan subgrups de 3 persones. Dins de cada 

grup, entre ells/es fan una petita entrevista a partir de preguntes com: 

o Què t’agrada? Quines aficions tens? Què fas quan surts de l’Institut?  
o Què no t’agrada? Què et fa enfadar? 
o Has fet mai voluntariat? On? Què hi feies?  
o Formes part d’alguna associació/entitat? Quina?   

Després retornem tots a la sala comuna i cadascú/na explica què ha contestat la persona a qui 

ha entrevistat. D’aquesta manera, tots/es sabem una mica més dels altres. Completarem la 

informació amb la dels companys/es que avui han faltat. 

GUIM  

Escola Casals Gràcia (2n ESO) 

 Quan surt de l’escola juga a 
hoquei i fa anglès. També li 
agrada quedar amb els 
amics/gues. 

 No ha fet mai voluntariat ni 
participa en cap associació.  

ALIA 

Institut Antoni Pous (3r ESO) 

 Les seves aficions són el bàsquet, els 
còmics i també li agrada quedar 
amb els amics/gues.  

 No li agrada la gent dolenta. 

 No ha fet mai voluntariat ni 
participa en cap associació. 

AYA 

Escola La Salle (3r ESO) 

 Li agrada dibuixar i quedar amb 
els seus amics/gues.  

 No li agraden els insectes  i que 
no l’escoltin la fa enfadar.  

 No ha fet mai voluntariat ni 
participa en cap associació. 

CARLA 

Escola La Salle (1r ESO) 

 Li agraden els animals, la música i 
el patinatge.  

 No li agraden els insectes. 

 Hi ha moltes coses que la fan 
enfadar.  

 No ha fet mai voluntariat ni 
participa en cap associació. 

IVET 

Escola Casals Gràcia (3r ESO)  

 Les seves aficions són muntar a 
cavall, la música i el bàsquet. Forma 
part del Club Bàsquet Manlleu.  

 No li agrada fer els deures de català 
i de castellà ni tampoc estar sola.  

 No ha fet mai voluntariat. 

NARCÍS 

Escola La Salle (2n ESO) 
 

 Juga a futbol i forma part de 

l’AEC Manlleu. Li agrada veure 

partits i quan surt de l’escola fa 

anglès.  

 No li agrada ballar, el castellà i 

les matemàtiques.   

 No ha fet mai voluntariat. 

GUILLEM 

Institut del Ter (3r ESO) 

 Li agrada el futbol i no li agrada la 
gent falsa.  

 No ha fet mai voluntariat ni 
participa en cap associació. 

 

GUIFRÉ 

Institut del Ter (2n ESO) 

 Li agrada el bàsquet i no li agrada la 
gent falsa.  

 No ha fet mai voluntariat ni 
participa en cap associació. 

LAIA 

Institut del Ter (1r ESO) 
 

 Les seves aficions són el pàdel i 

ballar.  

 No li agrada la gent que va per 

darrera o falsa.  

 No ha fet mai voluntariat ni 

participa en cap associació. 
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ABRIL 

Escola Casals Gràcia (1r ESO)  

 Li agrada el fet de poder tenir 
relació amb nois i noies d’altres 
cursos  

 Les seves aficions són el futbol, la 
música i tocar la guitarra  

 No li agrada la verdura 

 No ha fet mai voluntariat ni 

participa en cap associació. 

  

 

 

3. Informació bàsica de l’espai participatiu 

 Aquest any, l’objectiu principal de l’espai participatiu és el de definir-lo i construir-lo 

entre tots i totes (nom, funcionament, càrrecs, què hi farem, com ho farem ...) Ells/es 

tenen la paraula.  

 En total hi haurà 7 sessions normalment a aquesta hora (poden variar) 

 Ells/es seran el nostre canal principal en el traspàs de la informació: rebran les 

convocatòries i actes per email, el calendari, etc.) Es proposa fer un grup de WZ per 

poder-los fer recordatoris, passar-los informacions, etc. Les informacions s’enviaran 

via correu i via grup de WZ.   

 Totes les informacions també s’enviaran els tutors/es de cada grup, a les famílies i 

algunes d’elles a la resta de delegats/es que en el sorteig no van sortir escollits per 

formar part de l’espai presencialment.  

 De moment l’espai serà online durant aquest primer trimestre, tot i que volem fer-lo 

presencial més endavant, si la situació sanitària ho permet.  

 En algunes de les sessions es convidarà a TOTS els delegats/des.  

 Hi haurà algunes dinàmiques en les que volem que hi participin tots els companys/es 

de classe. A cada sessió els explicarem què farem, com ho farem i com ho portarem a 

terme.  
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4. Dinàmica entorn a la participació 

Es divideix al grup en 2 subgrups i comencem el debat entorn a la participació i el què 
comporta: Què és per tu participar? Per què serveix participar? Què aporta a la societat el fet 
de participar? Quin compromís adquirim? 

Algunes reflexions recollides durant la dinàmica són les següents:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quan retornem al gran grup fem un núvol  d’idees amb el Menti. Cada jove ha d’escriure un 

màxim de 3 paraules sobre Per a què hauria de servir aquest espai? Aquest n’és el resultat:  

 

REFLEXIONS GENERALS ENTORN  A LA PARTICIPACIÓ 

 Quan participes aportes el teu granet de sorra 

 Participar vol dir cooperar 

 Participant, entre tots i totes, podem portar a terme idees que tinguem  

 Quan participes pots dir el què penses, donar la teva opinió o expressar el què creus que és 

millor sobre diferents temes 

 Participant saps què pensen els altres, perquè els escoltes 

 Participar és... donar l’opinió, col·laborar, mostrar interès, aportar idees, on estiguis no tenir 

vergonya de dir el que penses 

 Participem per... arribar a acords, per millorar una cosa, per ajudar els joves, per a socialitzar-se, 

per aportar coses  que puguin servir per un futur, per representar al nostre curs.  

 Em va agradar molt ser delegada a 1r d’ESO per això ho volia tornar a ser i ho he aconseguit. 
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A partir de les idees dels i de les adolescents, podem dir que aquest espai hauria de servir per 

a: 1. Col·laborar per millorar Manlleu i ajudar als joves, cooperar per fer activitats...; 2. Aportar 

idees i pensaments diferents, agrupar idees, donar consells....; 3. Socialitzar-se, conèixer gent 

nova d’altres instituts...; 4. Representar als adolescents i joves de Manlleu. 

És una primera proposta que seguirem treballant més endavant. 

 

5. Cloenda i valoració de la sessió 

S’agraeix a tots els nois i noies la seva participació. Se’ls enviarà l’Acta per correu electrònic i 

també la convocatòria. La data de la propera sessió encara està per definir, ja que establirem 

un diàleg amb un grup de joves de Granollers que ens explicaran com funciona i què fan en el 

seu espai participatiu.  

Aquests són els resultats de la valoració anònima de la sessió, feta a través del Menti:  

   

 

6. Altres idees sorgides durant la sessió:  

  Conèixer les entitats juvenils i de voluntariat que hi ha a la ciutat 

 Tenir un espai al núvol compartit, on poder penjar-hi el material que va generant 

l’espai participatiu.  

 

 


