
  

1 
 

Acta sessió 5 

ESPAI PARTICIPATIU D’ADOLESCENTS DE MANLLEU 

Dia: 17 de marc de 2021 de les 8:30h a les 9:45h 

Hi assisteixen: 

 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)  

 Alia Pitilope, Institut Antoni Pous (3r ESO)  

 Guifré Surinyac, Institut del Ter (2n ESO) 

 Ivet Alba, Escola Casals Gràcia (3r ESO)  

 Íngrid Vilanova, Institut Antoni Pous (2n ESO)  

 Mercè Sayol, tècnica de participació i joventut de Manlleu  

 Laia Monterde, Xarxa  Consultors 

 Mercè Mauri, Xarxa Consultors 

 

S’excusen: 

 Guim Autet, Escola Casals Gràcia (2n ESO)  

 Mar Prat, Institut Antoni Pous (1r 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 demanem qui farà la vídeo-acta d’avui. La faran 
l’Ivet i l’Alia (tot i que finalment l’Alia té mala connexió i només la fa la Ivet). A la propera 
sessió l’Alia serà una de les encarregades.  
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 Trasllat d’algunes informacions pràctiques:  
 

o En aquests moments estem redactant i revisant el reglament de l’espai 
participatiu d’adolescents. En aquest reglament hi ha recollit el funcionament i 
les atribucions de l’espai, que hem anat treballant al llarg de les sessions. A la 
propera trobada els ensenyarem l’esborrany perquè el revisin i per acabar de 
decidir alguns punts conjuntament.  
 

o Explicació sobre com estructurarem la sessió i quin/s són els objectius que 
treballarem avui: Començarem com sempre amb el joc inicial, després 
parlarem sobre quin nom volen donar a l’espai i finalment, treballarem sobre 
quines idees tenen perquè es visibilitzi més el col·lectiu adolescent i també 
quines millores creuen que es podrien fer en espais o equipaments a l’aire 
lliure.   

 

2. Dinàmica d’inici per trencar el gel. El país amagat!  
 
Per portar a terme la dinàmica, demanem a un voluntàri/a (en aquest cas és l’Abril) i la fem 
sortir de la sala. La resta, pensem en un país. El Guifré suggereix Paraguai.  
 
 L’Abril (que havia sortit de la sessió) torna a entrar i va fent preguntes a la resta de 
companys/es per endevinar de quin país es tracta. Després de 5 o 6 preguntes, encerta el país.  
 
Tenim poc temps i no podem continuar amb el joc, però segurament a la propera trobada 
continuarem. El Guifré serà la persona que sortirà de la sala. Endevinarà l’objecte amagat?  

 
3. El nom del nostre espai participatiu 
 
A continuació, demanem als delegats/des si han pogut pensar en algun nom concret o tenen 

alguna idea sobre COM voldria que es digués l’espai. D’entrada, no hi ha suggeriments. Els 

donem alguna pista i els demanem si s’identifiquen més com a joves o com a adolescents. A 

mà alçada comprovem que la resposta és ADOLESCENTS.  

Obrim un Mentimetter perquè puguin anar introduint idees que tinguin i veure-les tots/es 

plegats. Algunes idees són:  
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A continuació, anem revisant i parlant sobre les propostes. N’hi ha una que sembla que agrada 

molt a tothom: Pinya de Manlleu. És un concepte jove, fresc, que simbolitza la cohesió de 

l’espai participatiu i les ganes de fer coses. Decidim doncs, apostar per aquest nom.  

Parlem de les diferents versions que podria tenir i votem 3 propostes.  

 

 

Tot i que d’entrada la primera és la més votada, decidim demanar als companys/es que no han 
vingut a la sessió que també tinguin veu i vot. Així doncs, ens esperarem a tenir els resultats de 
la votació complerta per tenir el nom definitiu.  
 
Un altre tema que ens faltaria treballar és el del Logotip. Demanarem a l’Ajuntament si poden 
començar a fer l’encàrrec a algun dissenyador/a. Igualment, si algun jove s’anima a fer una 
proposta, també serà tinguda en compte.   
 
4. Treball entorn a possibles propostes dels adolescents:  
 
La regidoria de joventut ens ha confirmat que hi ha una partida de 5000€ per destinar a algun 

projecte/s o activitats que elles/ ells proposin portar a terme. Per tot això, els proposem una 

dinàmica en grups de 4 (fem 3 grups). Els dividim. Una vegada dins dels grups, hauran de 

pensar sobre 2 temes que han anat sortint al llarg de les sessions i sobre els quals els 

adolescents han mostrat interès:   

 Millora en algun espai públic, equipament obert. Què els agradaria que millorés? Què 
més es podria fer? 

 Activitat o acció per donar visibilitat als adolescents: Com voldríeu que es visibilitzés el 
col·lectiu adolescent? Com podríem fer-ho per mostrar a Manlleu que es fa sentir la 
vostra veu?  

 

Els delegats/des ho anoten i després ho posem en comú i ho introduïm en un mural de Canvas: 

https://next.canvanizer.com/canvas/wdPWUE8vDva5W 

 

https://next.canvanizer.com/canvas/wdPWUE8vDva5W
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Pel què fa a l’activitat per visibilitzar el col·lectiu adolescent:  

 Les dinamitzadores comenten als joves que de cara al juny es farà un acte per 
inaugurar les millores de la pista de futbol sala que hi ha davant de La Salle. Prop de la 
pista (en el parc del rocòdrom) Territori Jove Manlleu hi va fer un mural el Dia de la 
Dona d’aquest any i pensem que podria ser una bona ubicació per fer-ne un com a 
adolescents de la ciutat quan es celebri aquesta festa. Sembla una idea ben valorada i 
per tant, quedem que ens emplacem al juny a fer un super mural a una de les parets 
d’aquest parc.  

 El grup comenta que estaria bé promoure algun tipus de campanya de cartelleria amb 
el logotip de l’espai i amb algun missatge que els doni veu i presència. En seguirem 
parlant.  

En segon lloc, i en relació a les millores d’espais públics es proposa:  

 Que hi hagi més fonts al Passeig del Ter 

 Fer rampes perquè les voreres siguin més accessibles (gent amb mobilitat reduïda, 
cotxets, etc)  

 Pel què fa a l'Skate Park: Ham comentat que les estructures de ferro cremen molt i que 
els agradaria que hi hagués algun sistema de lloguer d'Skates.  

 També han comentat que voldrien millorar algunes festes (com El Serpent o Fes-te 
Jove) i que hi hagués més concerts pensats per adolescents.  

  
Demanem que ho parlin amb la resta de companys/es de classe per si hi ha noves idees 
 
 
5. Cloenda 
 
La propera data en la què ens trobarem serà el dia 22 d’abril.  
 
Els enviarem l’acta i la Video-Acta i també el llistat de cosetes que els demanem que treballin 
durant aquest mes.  
 
Com sempre, abans de marxar els demanem que valorin la sessió:  
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MOLTES GRÀCIES A TOTES I TOTS PER LA VOSTRA IMPLICACIÓ i MOTIVACIÓ!  


