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Acta sessió 1 

ESPAI PARTICIPATIU D’ADOLESCENTS DE MANLLEU 

Dia: 14 d’octubre de 2021 de les 8:30h a les 9:45h 

Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de Manlleu  

 

Hi assisteixen: 

 

INS Antoni Pous i Argila  

 Arnau Vilaró (Antoni Pous i Argila, 2n d’ESO)  

  Abril Perarnau (Casals Gràcia, 1r d’ESO) 

 Júlia Franco (Casals Gràcia, 2n d’ESO) 

 Jordi Domènech (Casals Gràcia, 3r d’ESO) 

 Ivet Alba (Casals Gràcia, 1r d’ESO) 

 Aya Azanay (Institut del Ter, 1r d’ESO) 

 Beaofoori (Institut del Ter, 2n d’ESO) 

 Gil Farrés (La Salle, 1r d’ESO) 

 Carla Jornet (La Salle, 2n d’ESO) 

 Narcís Vilà (La Salle, 3r d’ESO)  

 Aya Bouzagou (La Salle, 4t d’ESO)  

 Mercè Sayol, tècnica de joventut i participació de l’Ajuntament de Manlleu  

    

S’excusen: 

 La resta de representants que per malaltia, excursió o altres causes justificades no hi 

van poder assistir.  

 Mercè Mauri, tècnica consultora que dinamitza l’espai participatiu “Fem Pinya!” (per 

malaltia)  

 

ACTA DE LA REUNIÓ 

1. Benvinguda a totes i tots els representants i trasllat d’informacions bàsiques de l’espai 
Fem Pinya!   

 

 Benvinguda a totes i tots per part de l’Ajuntament de Manlleu. Estem molt contents de 
poder engegar de nou aquest espai participatiu que va començar el curs anterior i de 
poder-ho fer presencialment.  

 Aquest curs, les sessions seran majoritàriament presencials i n’hi haurà un total de 7 (+ 
alguna acció extraordinària)  

 L’horari de les sessions serà de les 8.30h a les 9.45h i ens trobarem (si no us 
comuniquem al contrari) a la Sala de Plens.  

 Aquest curs serà el primer on es desplegarà tot allò que els companys i companyes van 
treballar i definir el curs passat, per exemple el treball per Comissions.  

 Es recorda que l’espai té un pressupost de 5000€ que destinarem a una o vàries 
accions que elles i ells concretin al llarg del curs.  

 Hi haurà encàrrecs que ells i elles hauran de treballar a les aules o als centres 
educatius. D’aquesta manera, les decisions que es prenguin i els temes que es treballin 
podran aglutinar i tenir un impacte major.  

 Tenim moltes ganes d’escoltar-los, de poder concretar accions, de poder millorar 
Manlleu des de la seva perspectiva i amb tots ells i elles com a motor de canvi.  
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2. Ronda de presentacions per trencar el gel 
 
A continuació, ens comencem a conèixer! Es demana a tots i totes les representants que es 

presentin breument en veu alta: com es diuen, a quin centre educatiu van, etc... una mica el 

que ells i elles vulguin. Poc a poc anirem fent dinàmiques per conèixer-nos més i fer pinya!  

 

A part de fer aquesta presentació oral, demanem als joves que escriguin una mica sobre paper 

com es presentarien.  

Els expliquem que sempre es publica un llistat dels participants a l’apartat de participació de 

l’Ajuntament de Manlleu i que ens agrada que la ciutadania els pugui conèixer.  

En el correu amb l’acta els demanarem que repassin la seva presentació i que ens enviïn una 

fotografia per completar aquest apartat.  

3. Què n’espereu d’aquesta experiència?  
 
Ens va semblar interessant treballar les expectatives i saber què esperaven els i les joves 
d’aquestes 7 sessions que tenim per davant.  
 
Les idees que més van ressonar i comentar-se van ser aquestes:  

- Volen ser els i les representants dels seus companys i companyes de classe.  

- Els agrada la idea de treballar determinats temes amb el seu grup classe per després 

traslladar-ne les reflexions al Fem Pinya! Els encàrrecs per treballar a classe i el seu 

retorn seran CLAU perquè la participació dels adolescents de Manlleu sigui més 

àmplia!   

- Amb aquestes noves idees volen millorar Manlleu des del seu punt de vista i que siguin 

més tinguts en compte.  

 
4. Els i les representants continuistes del curs passat, ens expliquen la seva experiència 
 
Aquest curs és el segon curs de l’espai participatiu d’adolescents. En el reglament intern que 
els nois i noies del curs passat van definir, es va decidir que el grup estigués format per nous 
membres però també membres continuistes. D’aquesta manera, podem combinar i sumar 
noves persones però també acumulem el coneixement i l’experiència que aporta el fet 
d’haver-hi estat un curs.  
 
Així doncs, aquests mesos que tindrem per davant al “Fem Pinya!” hi participaran 16 joves en 
total: 6 representants que continuen del curs passat i  10 representants nous.  
 
Per tot això, demanem als nois i noies continuistes que expliquin la seva experiència del curs 
passat:  
 

 Sobretot han remarcat que els agrada molt més poder fer aquestes reunions 

presencials. Recorden que el curs passat ho van haver de fer en línia i, tot i que els hi 

va agradar, admeten que no va ser fàcil.  

 Han explicat a la resta de companys/es que el curs passat van treballar i decidir quin 

seria el nom i el logotip de l’espai participatiu. A continuació n’han explicat el procés.  
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 Queda pendent pintar el logotip en una de les parets del parc del Rocòdrom, amb 

l’ajuda d’un jove de Manlleu que sap fer grafits. Hem acordat que quan sapiguem la 

data els hi diríem per poder-hi ser i ajudar a pintar-lo. 

 Finalment, els i les representants continuistes han explicat que el curs passat, amb el 

pressupost de 5000€, es va decidir fer un parc de barres pels joves de la ciutat.  

 

 

5. Quin tema/es us agradaria tractar aquest curs?   
 
Tot i que aquest punt es tractarà en profunditat a la propera sessió, es demana al grup quin/s 
temes els agradaria poder treballar, per tenir una mica d’idea de què és el que prioritzen. Un 
dels aspectes que més ressalten és el de poder tenir un espai per joves, on poder-hi anar 
perquè se’ls ajudi a resoldre dubtes de tot tipus, fer-hi els deures, que s’hi puguin fer activitats 
i trobades. D’aquest tema en parlarem a la propera sessió i us explicarem què hi ha previst per 
part de l’Ajuntament de Manlleu.    
 
 
6. Valoració de la trobada.  
 
Abans d’acabar, els demanem que comentin què els ha agradat més d’aquesta primera 
trobada. Algunes coses que es destaquen són:  
 

- Els ha agradat molt poder-se conèixer i veure’s presencialment a la Sala de Plens. 

- També els ha agradat pensar què els agradaria fer a les altres sessions i/o quins temes 

els preocupen.  

 

 

7. Propers passos.  
 

- Els enviarem l’acta de cada sessió a través del correu electrònic. Caldrà que es llegeixin 
bé el correu perquè després de cada sessió solem donar algunes indicacions o encàrrec 
per treballar individualment o bé a classe amb els companys/es.  

- Es crearà un grup de WhatsApp per tal de comunicar-nos més àgilment. Els afegirem 
en breu.  

- La propera sessió és el dimecres dia 17 de novembre. Us enviarem la convocatòria 
via correu electrònic i WZ.  

 


