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Acta sessió 3 

ESPAI PARTICIPATIU D’ADOLESCENTS DE MANLLEU 

Dia: 20 de gener de 2021 de les 8:30h a les 9:45h 

Hi assisteixen: 

 Guim Autet, Escola Casals Gràcia (2n ESO)  

 Abril Del Puerto, Escola Casals Gràcia (1r 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)  

 Laia Martínez, Institut del Ter (1r ESO)  

 Salma, Institut del Ter (en substitució d’Adam) 

 Mar Prat, Institut Antoni Pous (1r ESO)  

 Alia Pitilope, Institut Antoni Pous (3r ESO)  

 Guillem Aranda, Institut del Ter (3r ESO)  

 Íngrid Vilanova, Institut Antoni Pous (2n ESO)  

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

 Adam, Institut del Ter  

 Guifré Surinyac, Institut del Ter (2n ESO) 

 Mercè Sayol, tècnica de participació i joventut de Manlleu  

 Laia Monterde, Xarxa  Consultors 

 Mercè Mauri, Xarxa Consultors 

 

 
 

 

ACTA DE LA REUNIÓ 

1. Benvinguda per part de les dinamitzadores i trasllat d’informacions pràctiques.  

 En primer lloc, passem llista i es demana qui es presenta com a voluntari/s per fer la 
vídeo acta d’avui. En aquesta ocasió la faran el Guim i el Narcís.  
 

 Informacions pràctiques importants:  
o Demanem si tothom rep els correus i les comunicacions i repassem el grup de 

WZ per assegurar que tenim els telèfons correctes i que tothom que disposa 
de telèfon mòbil ja en forma part.  
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o Acabem de repassar de qui ens falta la fotografia de carnet i/o el repàs de la 
presentació per tal de poder penjar la informació a la pàgina web de 
l’Ajuntament de Manlleu.  

o Comentem que la dinàmica proposada per part de la Generalitat de Catalunya 
sobre Drets Digitals va ser anul·lada per falta d’assistents. Segurament ara, 
amb el grup de WZ les comunicacions haguessin anat millor i potser s’hagués 
pogut fer.   

 Explicació sobre com estructurarem la sessió i quin/s són els objectius que treballarem 
avui: preparem la trobada amb l’espai participatiu l’Arrel de Granollers i també 
treballarem sobre quins temes els interessen i com els podríem treballar des d’aquest 
espai de participació. 

 
2. Dinàmica d’inici per trencar el gel. El Passapauraula de l’Educació a Manlleu.     

 Aquest joc té per objectiu conèixer i encertar (tot divertint-nos) alguns aspectes de la 
ciutat i de l’educació. L’han preparat els membres del Grup Impulsor del PEC, que han 
definit una sèrie de paraules relacionades amb la ciutat i amb l’educació.  

 Per fer-ho, hem seleccionat 10 definicions paraules que el grup ha d’encertar. Com que 
anem justos de temps degut al retard pels problemes de connexió, fem 5 paraules. Ho fem 
a través del Mentimetter. Es van projectant les definicions i ells/es poden escriure (de 
forma individual) quina creuen que és la paraula que correspon a la definició.  

 Veiem les respostes projectades en el núvol de paraules i, una vegada vistos els resultats, 
els diem quina era la paraula correcte.  

 Aprofitem el joc per parlar d’alguns aspectes en relació a les paraules: Què és l’amazic? Els 
agrada el Museu del Ter? Saben què vol dir Inclusió? Quina valoració i ús fan de la 
biblioteca de Manlleu?  

A continuació us mostrem una sèrie d’imatges del moment del joc d’inici:  
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3. Preguntes per Arrels 

En aquests moments on estem definint aquest espai participatiu, un bon sistema per inspirar-

nos és el de conèixer altres espais de participació de joves. Tal i com els vam comentar a la 

darrera trobada, hem pogut lligar una sessió amb alguns joves que formen part de l’Arrel 

(l’espai participatiu de delegats/des de Granollers).  

La trobada serà el proper dimecres 17 de febrer a partir de les 17:00h aprox (els en donarem 

més detalls. Ells es connectaran cap a les 17:30h però nosaltres ho farem abans per parlar de 

tot plegat.  

Per tal de preparar la trobada, els demanem que, en grups de 3 entrin a la pàgina sobre l’Arrel 

(http://granollers.cat/arrel) per conèixer una mica més què fan i com s’organitzen i preparin 

algunes preguntes que els agradaria fer-los. Què els hi agradaria que els hi expliquessin? 

Quines curiositats tenen sobre el funcionament de l’Arrel?   Es reuneixen en sub-grups SENSE 

DINAMITZADORA, anoten les preguntes i al cap de 10 minuts ens tornem a trobar per posar-

les en comú. Una persona fa de portaveu i el recull de les inquietuds o preguntes que els 

agradaria fer als joves de Granollers són les següents:  

 Quan vàreu decidir començar? Com vàreu crear aquest Grup? Quina va ser la idea 

o objectiu inicial?   

 Quina va ser la primera cosa important que vàreu fer? Com ho vàreu fer? 

 Cada quan es trobeu? Què feu a les trobades? Com us organitzeu? 

El dia 17 de febrer, ens trobarem abans per acabar-ho de preparar. Cal que tinguem al menys 3 

voluntaris/es que facin les preguntes. Nosaltres haurem enviat aquestes preguntes prèviament 

a l’Arrel, el Fòrum de les Adolescències.  

4. Quins temes volem tractar en aquest espai/ens interessen?  

A l’última sessió vam treballar entorn a 3 preguntes: Qui hauria de formar part de l’espai? Com 

haurien de ser les sessions i com ens hauríem d’organitzar.  

Ara els demanem que comencin a parlar sobre QUÈ els interessa, QUINS TEMES els motiven, 

creuen que podrien ser interessants de tractar, treballar, debatre, etc.  

Per fer-ho, ens dividim en 2 grups en els quals hi ha una dinamitzadora a cadascun (han de 

triar un portaveu) i han d’intentar respondre a aquestes 3 preguntes:  

 

http://granollers.cat/arrel


  

4 
 

 Quins temes ens interessen o preocupen?  

 Com podem tractar-los des d’aquest espai?  

 Com fer-los arribar a tots els i les adolescents de Manlleu?   
 

https://next.canvanizer.com/canvas/w0R4fPrYVXf9O  

Finalment, es posen en comú les aportacions de forma conjunta. Aquest és el resultat de les 

reflexions dels 2 grups:  

 

Continuació del mural:  

 

https://next.canvanizer.com/canvas/w0R4fPrYVXf9O
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5. Cloenda i valoració de la sessió 

Com a cada sessió, al final els demanem que valorin com han viscut cadascuna de les parts i 

què els ha semblat. Els resultats són molt bons ;) Ho fem a través del Mentimetter. Es mostren 

els resultats:  

 

6. Altres informacions  

 Al finalitzar la sessió, el Narcís Vilà (de 2n d’ESO de l’Escola La Salle) i el Guim Autet (de 

2n d’ESO de l’Escola Casals Gràcia), graven el Vídeo-Acta amb el resum del què hem fet 

a la sessió.  

 La 4a sessió prevista pel dijous dia 18 de febrer queda anul·lada. Ens trobarem el 

dimecres dia 17 de febrer a partir de les 17h de la tarda. Els joves es poden connectar 

des de casa (els passarem l’enllaç) o al centre educatiu (en cas de que hi siguin i que es 

consideri necessari). Hem hagut de canviar l’hora de la trobada per adaptar-nos a 

l’espai participatiu de Granollers (ja que ells el dinamitzen fora de l’horari lectiu).  

MOLTES GRÀCIES A TOTHOM I ENS VEIEM BEN AVIAT. Estem en contacte via email o via 

WhatsApp.  


