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Acta sessió 2 

ESPAI PARTICIPATIU D’ADOLESCENTS DE MANLLEU 

 https://zoom.us/j/95132206903 

Dia: 19 de novembre de 2020 de les 8:30h a les 9:50h 

Hi assisteixen: 

 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), confinada des de casa  

 Guillem Aranda, Institut del Ter (3r ESO)  

 Mar Prat, Institut Antoni Pous (1r ESO)  

 Íngrid Vilanova, Institut Antoni Pous (2n ESO)  

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

 Adam, Institut del Ter (No sabem el curs)   

 Mercè Sayol, tècnica de participació i joventut de Manlleu  

 Laia Monterde, Xarxa  Consultors 

 Mercè Mauri, Xarxa Consultors 

No hi assisteixen:  

 Guifré Surinyac, Institut del Ter (2n ESO) per malaltia 

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

 

 

ACTA DE LA REUNIÓ 

1. Benvinguda per part de les dinamitzadores, repàs dels membres de l’espai participatiu i 

presentació dels joves que no van poder estar presents a la primera sessió.  

En primer lloc es dona la benvinguda i s’explica quin/s seran els objectius de la sessió: 

continuar generant el vincle i la cohesió de grup, validar els objectius de l’espai participatiu i 

finalment, seguir treballant i reflexionant per grups entorn a la participació per intentar 

respondre el COM volem que sigui aquest espai que estem creant entre totes i tots.  

https://zoom.us/j/95132206903
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A continuació, les 3 persones que no hi eren a la 1a sessió ens contesten les mateixes 
preguntes que vam fer a la resta:  
 Què t’agrada? Quines aficions tens? Què fas quan surts de l’Institut?  
 Què no t’agrada? Què et fa enfadar? 
 Has fet mai voluntariat? On? Què hi feies?  
 Formes part d’alguna associació/entitat? Quina?    

 

ADAM 

Institut del Ter 

 Li agrada la tecnologia i el futbol 

 No ha fet mai voluntariat ni 
participa en cap associació.  

MAR 

Institut Antoni Pous (1r ESO) 

 Quan surt de l’Institut li agrada 
quedar amb els amics i amigues i 
també estar amb la família.  

 Com a aficions destaca el teatre i el 
trapezi.  

 No li agraden les matemàtiques ni 
tampoc el bàsquet.  

 No ha fet mai voluntariat ni 
participa en cap associació. 

ASHRAF 

Institut del Ter (3r ESO) 

 Li agrada l’esport en general i 
també la geografia.  

 No li agraden les matemàtiques.  

 Destaca que, a 1r d’ESO va ser 
delegat de classe.  

 No ha fet mai voluntariat ni 
participa en cap associació. 

INGRID 

Institut Antoni Pous (2n ESO) 

 Li agrada quedar amb els amics i 
la família 

 Com a aficions, destaca el dibuix i 
la natació 

 No li agraden les matemàtiques ni 
tampoc experimentals 

.  

 

  

2. Dinàmica d’inici per trencar el gel. EL JOC DELS DISBARATS.  

Per tal de seguir-nos coneixent i creant vincle, comencem la sessió amb un joc que ens permet 

refrescar els noms dels companys i companyes de grup i també riure una mica.  

Fer el Joc dels disbarats en format online no és fàcil, però ens en sortim. Primer ens dividim en 

grups de dos: un pregunta i l’altre respon PER QUÈ ... ?. Després fem nous grups i tornem a fer 

la mateixa dinàmica però qui havia preguntat abans ara contesta (i a la inversa). Al final, la 

cadena de: xxx M’ha preguntat xxx I xxxx m’ha respost xxxx acaba essent divertida i una forma 

de començar de manera més enèrgica i de posar-nos en contacte els uns amb els altres.  

3. Seguim treballant entorn a la participació i a com volem que sigui aquest espai que tot 

just està naixent i que estem creant entre tots i totes. Ho fem a través de diferents 

dinàmiques.  
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L’objectiu principal és el de seguir treballant i reflexionant entorn al PER QUÈ PARTICIPAR (i tot 

el seu potencial) i per altra banda començar a parlar sobre el COM ens agradaria que fos 

aquest espai. La definició de l’organització, les regles, els rols, les dinàmiques, etc. serà 

dissenyat per part dels joves al llarg de les sessions d’aquest curs. Elles i ells són els 

protagonistes i aquest espai és seu.  

3.1.- Per fer-ho, en primer lloc, per escalfar motors, coneixem una mica més l’experiència de 

l’Arrel, el Fòrum de les adolescències de Granollers.  

https://www.youtube.com/watch?v=HkSRSUMJ0jg&t=179s 

Preguntem en primer lloc, què els ha semblat el visionat, quines idees n’extreuen sobre la 

participació.   

 Els joves destaquen el fet de que, a partir de la participació, es pugui perdre la 

vergonya. L’acte de participar, parlar, comunicar-se amb els altres és doncs una bona 

eina de creixement a nivell personal.  

 Un altre tema que es comenta i que els sorprèn és el fet de que en aquest espai hi 

participi molta gent i molt diversa. Agrada la idea de que s’ampliï la representació més 

enllà de les escoles i/o Instituts.  

 Finalment, parlem de la importància de ser escoltats i de que tothom pugui donar la 

seva opinió. Els joves comenten que de vegades senten que la seva opinió no compta i 

en espais com aquest, es trenca aquesta dinàmica i tenen un espai per poder-se 

expressar.  

3.2.- Una segona dinàmica que proposem als joves és la de revisar el resultat de les reflexions 

entorn a la participació i a per què havia de servir aquest espai que van sorgir a la sessió 

anterior. Les diapositives que mostren aquest resultat i de les quals parlem són les següents:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=HkSRSUMJ0jg&t=179s


  

4 
 

 

Només comentar que els joves estan totalment d’acord amb els objectius i la utilitat de l’espai 

participatiu que es van treballar en la sessió anterior i que per tant, queden validats.  

3.3.- Finalment, es proposa al grup una dinàmica una mica més extensa per anar definint 3 

aspectes clau sobre l’espai. Per fer-ho, dividim al grup en dos per treballar les següents 

preguntes en forma de mural:  

 
- Qui n’hauria de formar part?  
- Com haurien de ser les sessions/ Què hi podríem fer?  
- Com ens hauríem d’organitzar? 

 

Aquestes preguntes són treballades en petits grups i es van anotant les reflexions en post-its 

virtuals. Després de mitja hora de debat, es retorna al gran grup per tal de posar-ho en comú.  

A continuació, es mostra el resultat de la dinàmica:  
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4. Cloenda i valoració de la sessió 

Al final de cada sessió, sempre es demana als joves que en valorin els apartats per tal de tenir 

recollida la seva opinió sobre com ho han viscut i què els ha agradat més/menys.  Aquests són 

els resultats de la valoració anònima de la sessió, feta a través del Menti:    
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5. Altres 

 Al finalitzar la sessió, la Mercè Sayol (tècnica de participació de l’Ajuntament de 

Manlleu) comenta als joves com veurien el fet de participar en un grup de discussió 

entorn al nou equipament municipal per a joves de Manlleu, que actualment està en 

fase de disseny. Des de l’àrea de participació s’ha engegat un procés per recollir les 

diferents opinions i visions dels joves entorn a com hauria de ser aquest espai i quins 

usos se li podrien donar. El grup ho veu molt bé i semblen engrescats. Aquesta trobada 

virtual tindrà lloc durant el mes de desembre (mes en què no hi ha trobada de l’espai 

participatiu) i des de l’Ajuntament es posaran en contacte amb els tutors/es dels 

delegats/es.  

 La propera sessió està prevista pel dia 20 de gener. Esperem poder coordinar-nos amb 

el Fòrum de les Adolescències de Granollers, per tal de poder fer una trobada virtual 

amb alguns dels integrants d’aquest espai. Us confirmarem la data a principis d’any, ja 

que ho hem d’acabar de lligar.   

 Per primera vegada, gravem un vídeo-acta de la sessió per compartir-la amb els 

companys/es. (l’adjuntem en el correu)  


