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Acta sessió 4 

ESPAI PARTICIPATIU D’ADOLESCENTS DE MANLLEU 

Dia: 17 de febrer de 2021 de les 17:30h a les 19:00h 

Hi assisteixen: 

 Guim Autet, Escola Casals Gràcia (2n ESO)  

 Abril Del Puerto, Escola Casals Gràcia (1r 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)  

 Mar Prat, Institut Antoni Pous (1r ESO)  

 Alia Pitilope, Institut Antoni Pous (3r ESO)  

 Guifré Surinyac, Institut del Ter (2n ESO) 

 Mercè Sayol, tècnica de participació i joventut de Manlleu  

 Esteve Azemar, Xarxa Cosultors  

 Laia Monterde, Xarxa  Consultors 

 Mercè Mauri, Xarxa Consultors 

 Nois i noies de l’espai participatiu l’Arrel de Granollers 

 Tècnics i dinamitzadors de l’espai participatiu l’Arrel de Granollers 

 

S’excusen: 

 Ivet Alba, Escola Casals Gràcia (3r ESO)  

 Íngrid Vilanova, Institut Antoni Pous (2n ESO)  

 Guillem Aranda, Institut del Ter (3r ESO)  

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

 

 

ACTA DE LA REUNIÓ 

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

 Benvinguda a totes i tots. Passem llista i els expliquem que la sessió d’avui és una mica 
diferent, ja que tindrem la ocasió de poder parlar amb els adolescents que formen part de 
l’espai participatiu l’Arrel, de Granollers.  
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 Comentem alguns temes pràctics:  
 

o A la pàgina web de l’Ajuntament, a participació/Consells municipals/Consell de 
l’adolescència, hi podran veure les seves presentacions amb la foto. Hi poden 
fer un cop d’ull i els demanem si alguna persona vol ampliar/rectificar la 
informació que hi apareix.  
https://participa.manlleu.cat/pag56/persones-consell-de-la-joventut.htm  
 

o Demanem 2 voluntaris perquè es quedin al finalitzar la sessió per gravar una 
videoacta conjunta amb l’Arrel. En aquesta ocasió s’ofereixen l’Abril i el Guifré.  
 

 Expliquem com estructurarem la sessió i quin/s són els objectius que treballarem: 
farem una dinàmica inicial i després ja acabarem de preparar la trobada amb 
Granollers. A partir de les 18.15h aprox ens connectarem amb la sessió de l’Arrel. 
Abans de connectar-nos repassarem algunes informacions i refrescarem les preguntes 
que els van plantejar a la última sessió.  

 

 

2. Dinàmica d’inici per trencar el gel. Oi tant que puc!  
 
Reflexionem entorn als afectes de la pandèmia, les oportunitats i com ens podem vincular i 

participar a la societat creient en nosaltres i explorant les oportunitats. La vida és canvi i 

moviment. Com actuarem davant d’una situació inesperada? Tenim capacitats i habilitats per 

superar les situacions. Des de casa, des de Manlleu, podem viure experiències emocionants.  

En primer lloc els demanem que visualitzin aquest vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=bavE5zr2rCc&feature=youtu.be  
 
Després, fem tres grups de 3 persones i deixem uns minuts perquè parlin i intentin respondre a 

aquestes preguntes:  

 Voldríeu fer algun canvi en la vostra vida com ha fet la protagonista del vídeo? Per 
on voldríeu començar? 

 Coneixeu el què s’està fent a Manlleu? Què us agradaria conèixer/saber?  

 Quin tipus de voluntariat us agradaria fer?   
 

Passat el temps, tornem al gran grup i posem en comú allò del que hem parlat. Aquestes són 

algunes de les reflexions que han sortit: 

 En general, no veuen la necessitat de fer canvis a la seva vida (al menys de moment)  

 Sí que expressen que tindrien ganes de viatjar i fer coses fora quan siguin més grans  

 De temes de voluntariat i d’entitats de Manlleu, coneixen ben poc (Únicament surt el nom 

de la protectora d’animals d’Osona). A 3r d’ESO, els adolescents fan el Servei Comunitari, 

però aquest curs ha quedat parat a causa de la Pandèmia.  

 Els demanem si els agradaria conèixer de més a prop allò que es mou a Manlleu a nivell de 

voluntariat i tots i totes diuen que sí. Ens apuntem la idea per treballar-la en properes 

sessions.  

 Un dels representants comenta que potser, si els hi proposessin fer coses i comptessin més 

amb ells i elles, segurament s’animarien i participarien.   

https://participa.manlleu.cat/pag56/persones-consell-de-la-joventut.htm
https://www.youtube.com/watch?v=bavE5zr2rCc&feature=youtu.be
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3. Preparació de la trobada amb L’Arrel, Fòrum de les adolescències de Granollers 
 
Abans de connectar-nos amb l’espai de Granollers, dediquem uns minuts a explicar-los algunes 
característiques d’aquest espai i a repassar les preguntes que vam preparar a la sessió anterior 
perquè ens les contestessin a la trobada.   
 
Recordem una mica com és l’Arrel:  

 Aquest, és el 3r curs de l’Arrel. En el seu cas ja tenen el funcionament, reglament i 
temes més formals força treballats. Nosaltres estem en el punt 0 i ens anirà molt bé 
conèixer la seva experiència, què han fet, etc ...  

 Està format per aproximadament una trentena d’adolescents de 12 a 16 anys, dels 
instituts de la ciutat (de 2n i 3r d’ESO) que no sempre són els delegats/des. També hi 
ha representants de les entitats de lleure i del Centre d’educació especial Montserrat 
Montero. Els adolescents estan a l’Arrel durant un cicle de 2 anys.  

 

Les preguntes que els hi vam plantejar van ser les següents:  

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

o objectiu inicial?   

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

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

4. Connexió amb els participants de l’Arrel. Benvinguda i joc per trencar el gel.  
 
A les 18.15h ens connectem a la sessió de l’espai participatiu de Granollers. Som una bona 
colla! Nosaltres 9 joves + 4 dinamitzadors/es i ells 14 + 5 dinamitzadors/es. 32 persones amb 
total.  
 
Agraïm l’acolliment i voluntat de xarxa que han mostrat i per començar, fem un joc d’inici per 
conèixer-nos una mica més: Francesc Reverter, tècnic d’educació de l’Ajuntament de 
Granollers, demana que ràpidament tothom busqui i agafi un objecte del seu voltant. Després, 
un a un, ens presentem i expliquem per què hem triat aquell objecte.    
 

 
 

5. Connexió amb els participants de l’Arrel. Explicació de l’Arrel i accions portades a terme.  
 
El Roc Morella, membre de l’Arrel i representant del CNIAC, ens comenta a través d’un PPT 
com funciona l’Arrel, com treballen, quines estratègies tenen per treballar la cohesió de grup i 
com ho fan per detectar necessitats.  
 



  

4 
 

 

 
 
 
Podeu accedir a veure la presentació sencera a través d’aquest enllaç:  
 
https://granollers.cat/sites/default/files/pagina/2021/01/2021.01.20_resum_activitats_2018-
2020.pdf  
 
A continuació, el Roc ens va explicar que ells, el primer any, el van dedicar a definir l’espai i el 
seu reglament i funcionament. “Tot al seu temps” ens va dir.  
 
Antoni Cobos, responsable de programes de joventut i del GRA , ens va explicar que el seu 
primer any van ser molt ambiciosos i van patir una mica de saturació. Per ell, una de les coses 
més importants, és no replicar els espais participatius que tenen els adults i que des del seu 
punt de vista, una de les claus ha estat combinar l’espai del Fòrum amb l’educació en el lleure. 
Que els adolescents es puguin divertir, conèixer-se i fer pinya és una de les claus de l’èxit i que 
defineixen a l’Arrel.  
 

6. Connexió amb els participants de l’Arrel. Dinàmica de reflexió conjunta.  
 
En aquesta part de la sessió, proposem als nois i noies d’obrir un debat entorn a la pregunta:  

o Què podrien aportar i millorar a la ciutat les accions dels consells participatius 
d’adolescents?  

 Algunes idees que surten entorn a com podem millorar la ciutat a través de les seves 
aportacions són:  

 Promoure xerrades de temes que els interessen i que creuen que s’haurien de parlar o 
donar-los més presència.  

 Cridar l’atenció a la societat entorn a temes que els preocupen o mouen.  
 Donar veu a un grup concret al qual sovint no se l’escolta: els i les adolescents. 

Consideren que de vegades és un grup discriminat o poc escoltat i per això la 
importància de tenir aquests espais que són altaveu.  

 Conscienciar a la societat de forma activa. No només esperar als adults, sinó promoure 
per ells i elles mateixes les accions i actuar.  
 
 

https://granollers.cat/sites/default/files/pagina/2021/01/2021.01.20_resum_activitats_2018-2020.pdf
https://granollers.cat/sites/default/files/pagina/2021/01/2021.01.20_resum_activitats_2018-2020.pdf
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A continuació us adjuntem la fotografia del mural amb les idees de la dinàmica:  
 

 
 
 
 

7. Connexió amb els participants de l’Arrel. Cloenda.  
 
Després d’aquest debat conjunt, ens acomiadem de la sessió. Abans però, fem una enquesta 
via Zoom per recollir la disposició i ganes de continuar el contacte entre els dos espais 
participatius.  Els fem la pregunta:  
 

- Voleu mantenir el contacte entre vosaltres?  

El resultat és un 100% Sí, així que sens dubte buscarem la manera de poder-nos veure quan la 

situació ho permeti i fer alguna activitat o sortida conjunta. Antoni Cobos ens explica que 

tenien programada una sortida a un espai natural on hi ha un lloc d’observació d’ocells en el 

Congost. Potser Manlleu s’hi podria afegir o des de Granollers poden venir a Manlleu i 

preparar una visita al Museu del Ter o a algun espai al voltant del riu.    

 

Des de l’espai participatiu d’adolescents de Manlleu i des de l’Ajuntament, agraïm la 

possibilitat de fer xarxa amb l’espai de Granollers i de que poder aprendre de la seva 

experiència.  Esperem continuar en contacte amb ells i elles i seguir coneixent-nos i compartint 

experiències.  

 

 

 

   


