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Acta sessió 7 

ESPAI PARTICIPATIU D’ADOLESCENTS DE MANLLEU 

Dia: 27 de maig 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)  

 Ayman Bakour, Institut del Ter 

 Ismael Tahiri, Institut del Ter 

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

 Edu Robles, regidor de joventut de l’Ajuntament de Manlleu  

 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.  
 

 Benvinguda a totes i tots. Passem llista i demanem qui farà la vídeo-acta d’avui. La 
faran l’Aya i la Carla. Aquí hi teniu l’enllaç:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=J5m5pVVxVV4  

 

 Informacions pràctiques importants:  
o Avui hi ha el regidor per fer el retorn de les propostes dels i les adolescents de 

Manlleu.  
o Preveiem poder fer una cloenda més festiva un dia del mes de juliol, 

emmarcada en la programació del Viu Manlleu! En aquesta trobada pintarem 
el mural del Fem Pinya! al parc del rocòdrom farem la cloenda presencial de 
l’espai participatiu d’aquest curs.  

 

 Explicació sobre com estructurarem la sessió i quin/s són els objectius que treballarem 
avui: La sessió la dedicarem en primer lloc a conèixer les respostes de l’Ajuntament a 
les propostes que vam fer + escollir a què dedicarem els 5.000€ de pressupost de 
l’espai d’adolescents. A la segona part us explicarem i acabarem de tancar el 
reglament de funcionament del Fem Pinya! I els colors del logotip. 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=J5m5pVVxVV4


  

2 
 

 
 

2. Propostes de l’espai d’adolescents 
 
Donem la benvinguda a l’Edu Robles, regidor de Joventut de Manlleu. Repassem les accions 

que van proposar.  

 Què s’està fent o està previst fer de les propostes de l’Espai d’Adolescents de Manlleu. 
El regidor detalla proposta a proposta qui és el seu estat i valoració:  
 

1. Millorar l’Skate Parc  Actualment ja s’hi està treballant i està previst fer-hi accions 
de millora a finals de juny. Des de l’espai Fem Pinya! hi podem col·laborar amb aquest 
pressupost, però no seria una acció visible.  

2. Pista d'atletisme  És una pista nova, renovada de fa pocs mesos. Caldria obrir un 
procés participatiu per saber exactament què s’hi vol, què s’hi podria fer al centre.  

3. Passeig del Ter  Caldria acotar / Concretar. Es refereixen a posar-hi taules de pícnic? 
Millorar la senyalització? Hauríem de definir què es vol millorar? On exactament? 
Recentment s’hi han posat fonts potables.   

4. Pista de futbol de La Salle  Està en procés. Seria una acció poc visual perquè ja 
s’està fent. Seria un cas similar al de l’Skate Park.  

5. Workout / Parkour  A la zona de l’Skate Park. Caldria definir ben bé què es vol, però 
ja hi ha un projecte.  

6. Parcs en general  També caldria més concreció.  
7. Activitat o acció per fer visibles els i les adolescents de Manlleu  Es pintarà el mural 

en el marc del Viu Manlleu! Però, voldrien fer alguna altra cosa? El regidor proposa 
que com a col·lectiu poguessin organitzar alguna acció cultural (tipus concert) en el Viu 
Manlleu! 

8. Altres:  
a. Rampes  Se’n van fent  
b. Més pistes de futbol  Els 5000€ no són suficients. S’està treballant perquè hi 

hagi més pistes esportives.  
 

Concreció de propostes: 

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. Vista ja la situació actual de les 
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diferents propostes fetes pels i les adolescents, proposem que votin entre les més factibles i 
que tenen més sentit per ells i elles. A continuació, mostrem el resultat de les votacions: 
 

 

Així doncs, la proposta més votada és la de treballar en la instal·lació d’una zona de barres 
(Calistènia) o Parkour a la zona de l’Skate Park.  

Concretant una mica més, el grup finalment acorda que sigui una instal·lació de barres la que 
s’acabi posant a l’Skate Park, com a proposta del Fem Pinya! d’aquest any.  

 
3. Decisió del COLOR del logotip del nostre espai participatiu “Fem Pinya!” 
 
A la sessió anterior vam decidir el nom de l’espai, però quedava pendent acabar de decidir el 

color. Sabem que la versió en blanc i negre sempre hi serà (i de fet s’utilitzarà amb freqüència), 

però igualment creiem que val la pena triar de quin color ens agradaria que fos per tenir 

aquest recurs. La dissenyadora del logotip ens ha enviat la proposta amb dos colors diferents, 

que ens mirem plegats/des i finalment, decidim per votació. Les propostes són les següents: 

               

 

Fem una votació i el resultat guanyador és el BLAU. Ha estat una votació ajustada. Aquí hi 

teniu els resultats:  
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4. Tancament del reglament de l’espai participatiu. Últimes decisions.  
 
Al llarg del curs hem anat treballant diferents aspectes que conformaran el reglament 
(pendent d’aprovar) d’aquest espai participatiu que hem encetat aquest any. Han estat temes 
com: Com volem que sigui l’espai, què hi farem, com ens hem d’organitzar, etc...  
 
Ara, ja a l’última sessió d’aquest espai, els volem comentar un parell d’aspectes que elles i ells 
han de decidir perquè quedin clars dins del reglament. Aquest, ha de ser aprovat per Ple i serà 
el document que regirà l’espai participatiu ara i en un futur.  
 
Plantegem doncs, algunes qüestions als i les adolescents perquè prenguin una decisió 
definitiva:  
 
1.- La primera té a veure en la durada en què estaran a l’espai els representants. Creuen que 1 
any és suficient o pensen que caldria que els joves estiguessin 2 anys (cursos) essent 
representants de l’espai?  
 

 Parlem dels avantatges i desavantatges que pot tenir cada opció. En el primer cas hi 
hauria més rotació, però es partiria de zero cada any amb un grup nou (sense 
experiències prèvia). En el segon cas, la meitat del grup es renovaria però l’altra meitat 
seia continuista i per tant, podria arrencar l’espai amb més autonomia i explicant a la 
resta de companys i companyes de nova incorporació moltes coses que conformen el 
dia a dia de les accions del Fem Pinya! 
 

 Finalment, ho comentem i fem una votació. Com ho veuen ells i elles que han estat els 
pioners en obrir aquest espai? Aquest n’és el resultat:  

 
 

 
Així doncs, finalment els i les representants de l’espai participatiu La Pinya! hi seran durant 2 
cursos.  
 
 
2.- Un altre aspecte que acabem d’aclarir és com estarà format. Quina serà la composició de 
l’espai i sobre tot, com es designaran els representants (acordant finalment deixar oberta la via 
d’elecció):  
 

Estarà format per un/a adolescent de cada línia de 1r a 4t d’ESO de tots els centres de 
secundària de Manlleu. No tenen perquè ser delegats/des d’aula. També hi podran formar part 
1 representant per entitats de Manlleu on hi participin adolescents (lleure, culturals, 
esportives....) i vulgui participar al Consell Municipal d’Adolescents. 
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Art. 3.2) Es procurarà la paritat quant a gènere en la seva composició (dues noies i dos nois de r 
a 4t d’ESO) i que hi hagi un recanvi en el 50%/dels i les participants cada curs. 
 
Art. 3.3) Els i les adolescents de cada centre educatiu acordaran la manera de designar els seus 
representants: Per votació, sorteig, consens o amb una fórmula mixta.  
El període de representació tindrà la durada de general de dos cursos escolars.  

 
3.- Finalment, acordem que serà important que hi continuï havent treball i retorn amb els seus 
companys/es d’aula. Ens comenten que els ha agradat l’experiència de ser els representants, 
de traslladar les informacions a la resta i de treballar amb tots ells i elles.  
 
5. Cloenda 
 

 Ens posarem en contacte amb tots ells i elles per quedar per la data de juliol per la 
cloenda i pintada del mural. Els demanarem que en facin difusió perquè pugui ser una 
activitat participativa.  

 Els enviarem l’acta i la Video-Acta.  

 Com sempre, abans de marxar els demanem que valorin la sessió. El joc inicial no està 
valorat perquè no vam disposar de temps per realitzar-lo.  

 

 
 
 
ENS VEIEM BEN AVIAT PER ACOMIADAR-NOS DE L’EDICIÓ D’AQUEST ANY DE “FEM PINYA!”  
 
 
MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA IMPLICACIÓ! HEM APRÈS MOLT DE VOSALTRES I HEU 
OBERT UN CAMÍ PERQUÈ ELS ADOELSCENTS DE MANLLEU TINGUIN ENCARA MÉS VEU!  


