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Acta sessió 6 

ESPAI PARTICIPATIU D’ADOLESCENTS DE MANLLEU 

Dia: 22 d’abril 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)  

 Martina Gómez, Institut del Ter (2n ESO) 

 Isabel Marc,  Institut del Ter (2n 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)  

 Guillem Aranda, Institut del Ter (3r ESO)  

 Guim Autet, Escola Casals Gràcia (2n ESO)  

 Mar Prat, Institut Antoni Pous (1r ESO)  

 Marina, dissenyadora de “La cabra” estudi.  

 Mercè Sayol, tècnica de participació i joventut de Manlleu  

 Laia Monterde, Xarxa  Consultors 

 Mercè Mauri, Xarxa Consultors 

 

S’excusen: 

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

 Laia Martínez, Institut del Ter (1r ESO) En principi no vindrà més per poder assistir a 

totes les classes.  

 

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’Alia (que estava pendent de la setmana passada) i l’Aya. Finalment l’Aya té mala connexió 
i queda pendent per la setmana vinent.  
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 Trasllat d’algunes informacions pràctiques:  
 

o Ja tenim propostes de logotips fetes per l’empresa de disseny de La Cabra. Les 
podrem veure i decidir quina triem.  

o Demanem si hi ha algun delegat/da o persona que hagi fet un disseny de 
logotip. Ens comenten que NO i per tant, decidirem entre les propostes de 
l’empresa de disseny.   

o Comentem que només ens queda una altra sessió online. Serà el dia 27/05 i en 
aquesta acabarem de tancar el reglament intern de l’espai i decidirem 
quina/es proposta serà la que es tirarà endavant amb el pressupost que 
joventut destina a l’espai participatiu d’adolescents.  

o Preveiem poder fer una cloenda més festiva un dia del mes de juny, aprofitant 
que es farà la inauguració de la pista de futbol de La Salle. Encara no hi ha el 
dia tancat. Tant bon punt ho sapiguem els hi ho comunicarem.   

o Ens han confirmat que tindrem un espai per fer-hi un mural (al parc del 
Rocòdrom) però haurem de pensar en altres accions que vulguin fer.  

 

 Explicació sobre com estructurarem la sessió i quin/s són els objectius que treballarem 
avui: La sessió la dedicarem en primer lloc a decidir quina imatge gràfica serà la que 
representarà l’espai + a la segona part afegirem les propostes dels companys/es de classe i 
en prioritzarem 3 perquè l’Ajuntament ens faci proposta. 

2. Dinàmica d’inici per trencar el gel. L’objecte amagat!  
 
Seguim amb el joc de la sessió anterior, ja que es van quedar amb ganes de fer una altra ronda.  
 
Per portar a terme la dinàmica, demanem a un voluntari/a (en aquest cas en Guifré) i el fem 
sortir de la sala. La resta, pensem en un objecte. Després de consensuar-ho, els delegats/des 
trien una escombra.  
 
El Guifré (que havia sortit de la sessió) torna a entrar i va fent preguntes a la resta de 
companys/es per endevinar de quin objecte es tracta. Després de 5 o 6 preguntes, encerta 
l’escombra.   
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3. Decisió del Logotip del nostre espai participatiu 
 
Donem la benvinguda a la Marina, la dissenyadora de La Cabra que ens ha fet les 3 propostes 

de logotip.  

 Projectem les propostes perquè les puguin veure. La Marina els explica el per què de 
cadascuna d’elles, les característiques, etc. (explicació tècnica).   

 
Opció 1:                                                            Opció 2:                                                          Opció 3:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Marina els explica les característiques de cadascun dels logotips:  

 
 Opció 1: El logotip visualment és com una pinya, com un castell. És doncs molt vertical. 

Té les lletres arrodonides, és dinàmic i divertit.  
 Opció 2: Logotip horitzontal. Les lletres són com persones i en ell hi ha un símbol (una 

persona que salta, que es mou). Aquest símbol pot donar molt joc pel material gràfic. 
És un logotip seriós que aporta molta identitat.   

 Opció 3: Són dues paraules unides a través de les lletres. Les paraules s’entrellacen.  
 
 

 Obrim torn d’impressions: Què els han semblat? Tenen algun dubte? Els agradaria fer-
hi alguna adaptació? Volen barrejar alguns dels elements?  
 

Als delegats/des els han agradat molt totes les opcions. Estan contents del resultat i ara el 
més complicat serà fer la tria.  

 

 Votacions. A través del Zoom, fem una votació per decidir amb quina proposta es 
queden. Opció 1 / 2 / 3  

 
 
 

Els membres de l’espai d’adolescents escullen, amb un 73% de les votacions, l’opció 2. 
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A continuació, la Marina ens explica que a nivell de colors, tindrem segur els bàsics (blanc, 

negre, en positiu i en negatiu) però que faltaria triar un color per poder-lo representar.  

A part, sabem que (tal i com hem comentat) el mes de juny pintarem un mural amb el logotip i 

per tant haurem de prendre la decisió del color a la propera sessió. La Marina ens farà 

diferents propostes perquè les puguem veure representades visualment i puguem escollir. Les 

farà en base a que sigui fàcil trobar una pintura per poder-lo pintar el dia de la cloenda.  

Ens acomiadem d’ella donant-li les gràcies per la rapidesa en què ha portat a terme l’encàrrec i 

li remarquem que ens han encantat tots 3. Molt bona feina!  

4. Treball entorn a possibles propostes dels adolescents:  
 
Tal i com saben, la regidoria de joventut té una partida de 5000€ per destinar a algun 

projecte/s o activitats que elles/ ells proposin portar a terme.  

A l’anterior sessió de l’espai vam treballar i fer propostes entorn a aquestes preguntes:  

 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?  

 

I els vam demanar que ho presentessin als companys/es de classe i que anotessin les 

propostes que els fessin per sumar-les a les seves. Alguns delegats/des ens faran arribar les 

propostes a posteriori, ja que no ho han pogut treballar.  

Així doncs, obrim torn de paraula i anem completant el Canvas que teníem iniciat. A 

continuació, es presenten les propostes fetes pels delegats/des i pels seus companys de classe:  

1.- MILLORA EN UN ESPAI ESPORTIU O DE LLEURE OBERT PÚBLIC que utilitzin els/les 
adolescents:  

1. Skate Parc: 
a. Millorar les rampes, hi ha més gent que en fa ús.  
b. Posar un "buc" o piscina buida 
c. Les barres de ferro cremen molt, fer elements de ciment perquè no cremi tant 
d. Posar fonts al costat de l'skate Park.  
e. Ambientar l’skate parc amb grafitis a les parets, fer-lo més agradable  
f. Posar llums al skate parc, perquè està molt fosc quan no hi ha sol.  
g. Un espai per a nens petits a l'skate parc. Hi ha molts nens petits que volten per 

allà pot ser perillós.  
h. Crear un sistema de lloguer d’skates per a la gent que no en té. 
i. Punt de venda de berenars i begudes al passeig zona skate park 

2. Pista d'atletisme: 
a. Millorar-la (en general)  
b. Posar-hi portaries 
c. Millorar les cistelles 

3. Passeig del Ter: 
a. Posar taules de pícnic  
b. Més fonts potables 
c. Que hi hagi indicacions al passeig del Ter dels km que vas realitzant. 
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4. Pista de futbol de La Salle 
a. Posar les balles 
b. Millorar-la en general 

5. Workout 
a. Millorar el parc de barres i de gimnàs 

6. Parcs en general 
a. Que n’hi hagi més 
b. Més bancs o espais per les trobades dels joves 
c. Més fonts  
d. Mes aparells per fer gimnàstica 
e. Una tirolina 

Altres propostes: 

- Rampes per a les voreres més accessibles 
- On hi havia la biblioteca abans fer un espai jove, però és un espai privat, no és de 

l'Ajuntament.. 
- Que hi hagi algun lloc per reunir-se els joves, fer-hi trobades, fer-hi els projectes de 

l’escola, una sala d’ordinadors ...  
- Posar màquines expenedores, un local per jugar en realitat virtual i un parc de 

colxonetes. 
- Més pistes per Manlleu per jugar a futbol. 
- Que hi hagi un parkour park. 
- Que hi hagi més parcs per gossos distribuïts per Manlleu. 
- Més atraccions per la festa major 
- Fer més actes tipus “ViuManlleu”  
- Reobrir el cinema a Manlleu (cinema antic) 
- Canviar d’ubicació el pavelló, o ampliar-lo 

2.- ACTIVITAT O ACCIÓ PER FER VISIBLES ELS I LES ADOLESCENTS I LA NOSTRA VEU! 

- Pancartes o mural amb el logo i el nom de l'espai de participació 
- Cartells amb cares de persones i amb frases a sota. Molt visible per la ciutat però 

sobretot als centres educatius. 
- Estar en alguna xarxa social: instagram.... 
- Millorar alguna festa com El Serpent o Fes-te Jove 
- Fer concerts per adolescents 

Ara que ja tenim el llistat complet, farem arribar les propostes al regidor de joventut perquè 

les valori i les traslladi a altres tècnics i/o regidors implicats. Abans de fer la votació definitiva, 

necessitem saber quina és la viabilitat d’aquestes i quines entrarien a la llista a nivell de costos.  

Així doncs, ens emplacem a la propera sessió (quan tinguem aquestes informacions) a poder 

fer la votació definitiva.  

 
5. Cloenda 
 

 La propera data en la què ens trobarem serà el dia 27 de maig.  

 Els enviarem l’acta i la Video-Acta. Es queda l’Alia a gravar-la.  

 Com sempre, abans de marxar els demanem que valorin la sessió 
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AIXÒ JA S’ACABA! COM SEMPRE, MOLTÍSSIMES GRÀCIES PER LA VOSTRA MOTIVACIÓ I 
IMPLICACIÓ.   


