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Acta sessió 2 

ESPAI PARTICIPATIU D’ADOLESCENTS DE MANLLEU 

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

Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de Manlleu  

 

Hi assisteixen: 

 

 Dina Rabhi (Antoni Pous i Argila, 1r d’ESO) 

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

 Alia Atiope (Antoni Pous i Argila, 4t 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, 4t d’ESO) 

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

 Bea Ofori (Institut del Ter, 2n d’ESO) 

 Martina Gómez (Institut del Ter, 3r d’ESO)  

 Rut Soler (Institut del Ter, 4t 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)  

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

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

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

    

S’excusen: 

 Dàlia Romero (Antoni Pous i Argila, 3r d’ESO) 

 

ACTA DE LA REUNIÓ 

1. Benvinguda per part del regidor de joventut i conversa amb els joves sobre temes que 

els preocupen i interessen.  

 L’Eduard Robles els dona la benvinguda a tots i a totes. Està content de poder-se 
trobar amb el grup. A alguns/es ja els coneixia de l’espai del curs passat.  

 Els explica que aquest espai és important que se’l facin seu i que quan més autònoms 
siguin millor. Enguany es treballarà per Comissions per primera vegada segons els 
temes que van dir que més els interessaven. Estem segurs que d’aquestes comissions 
en sortiran reflexions i projectes molt interessants per Manlleu.  

 Els recorda que d’espai compta amb un pressupost de 5.000€ per poder-los invertir en 
algun/s projectes, accions, coses concretes que vulguin portar a terme. Ells i elles ho 
decidiran i la Mercè els ajudarà a que el procés sigui dinàmic, participatiu i també a 
fer-hi participar als senys companys i companyes d’aula i d’Institut.  

 A la 1a sessió, alguns dels joves van comentar la necessitat de que a Manlleu hi hagi un 
espai juvenil aglutinador i dinàmic on els nois i noies de la ciutat s’hi puguin trobar i 
desenvolupar-hi accions formatives, lúdiques, informatives, etc ... L’Eduard els explica 
que l’any passat es va portar a terme un procés participatiu per decidir aspectes 
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d’aquest futur equipament juvenil. Es va comptar amb la opinió i propostes de molts 
joves de la ciutat i a través d’aquest estudi es van poder definir millor les necessitats i 
com hauria de ser i de funcionar. L’espai estaria obert 2 matins a la setmana, totes les 
tardes i alguns caps de setmana.   

 Ara el principal repte és trobar ON podria ser aquest espai. Des de l’Ajuntament 
s’estan movent per trobar el local idoni (gran, definitiu i amb possibilitats) per ubicar-
hi l’espai. Un dels joves comenta que podria ser a sota de les escales de La Plaça. 
L’Eduard li explica que hauria de ser un lloc més gran, lluminós i que pogués ser molt 
adaptable per diferents usos. Els demana que si tenen més idees les diguin! Sempre 
sumaran, seran benvingudes i aportarn! 

 
L’Eduard s’acomiada de tots ells i elles i els diu que a l’espai hi han de ser només ells. Ja hi 
haurà ocasió de poder tornar a parlar i de que li expliquin quines propostes han pensat per 
cada comissió. De moment, els deixa treballar i avançar sense la seva presència.   

 
 
2. informacions bàsiques a traslladar sobre l’espai participatiu (Mercè Mauri)  

 En primer lloc es demana QUI no ha enviat la fotografia i qui NO ha fet la presentació. 
Recordatori.   

 Grup de WhatsAPP (ens falta Abril + Dàlia que no té WhatsApp). Comentar que ho 
rebran tot igualment via correu electrònic.  

 Video-acta: S’explica i es demana que es quedin 2 persones que vulguin per gravar-la. 
A cada sessió hi haurà 2 persones diferents. En aquesta s’ofereixen la Júlia Franco (2n 
ESO) de l’Escola Casals Gràcia i la Dina Rabhi (1r ESO) de l’Institut Antoni Pous i Argila.   

 La Mercè explica que aquest any establirem una sèrie de càrrecs dins de l’espai 
participatiu: Els nois i noies decideixen que siguin ROTATIUS a cada sessió i també 
parlem sobre QUINS creuen que han de ser els càrrecs que hi hagin. Després de 
pensar-ho individualment i compartir-ho, els càrrecs que hi haurà a cada sessió seran:  

 
 Mediadora/a – Moderador/a  
 Portaveu  
 Secretari/a  
 Responsables de la vídeo acta 

 
 Aquests càrrecs podran ser desplegats o no segons la tipologia de sessió. També 

podran ser replicats en cas de que es treballi per Comissions. En aquesta primera 

sessió, la persona que fa de secretària i fa l’avaluació és l’Aya Azanay. A ella se li 

dona una fitxa perquè observi i anoti diferents coses i també perquè prengui nota 

de l’avaluació final que es farà de la sessió.  

 Es recorda al grup que aquest dissabte hi haurà la pintada del mural del “Fem Pinya!” 
al parc del rocòdrom. Els animem a tots i totes a participar-hi, ja que es tracta d’una 
iniciativa seva, que va sortir l’any passat com a proposta per visibilitzar el col·lectiu. Hi 
haurà representants de l’any passat i d’aquest, ens coneixerem i farem pinya. Hi haurà 
esmorzar. Poden anar acompanyats/des per alguna altra persona i si volen, poden 
passar durant una estona. Ens veiem allà a partir de les 11h del matí!  
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3. Presentació dels i les adolescents a través de la RONDA PER OBJECTES.  
 
Per tal d’anar-nos coneixent, per la dinàmica d’avui vam demanar als joves que portessin un 
objecte que els identifiqués, alguna cosa que els agradés, que d’alguna manera anés lligat a 
ells i elles. Cadascú ho havia portat des de casa i fem una ronda un/a a un/a on expliquem què 
hem portat i per què és important per nosaltres. Aquesta és una forma de conèixer-nos una 
mica més i realment els objectes diuen i parlen de nosaltres.  
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4. Informacions per les eleccions del/la representant de Manlleu del “Fem Pinya!” al CNIAC 
(Consell Nacional dels Infants i els Adolescents de Catalunya)  

La Mercè Mauri explica que el CNIAC és el Consell Nacional dels Infants i els Adolescents 
de Catalunya. Ens han convidat a formar-ne part. Això suposarà formar part d’una de les 
comissions, connectar-se online una vegada al mes i també participar de les assemblees 
generals (2/3 a l’any a Barcelona). Les famílies els haurien d’acompanyar i el desplaçament 
aniria a càrrec de la Generalitat.   

 
o Aquells que es voldrien presentar s’hauran de preparar una mica de presentació 

de per què ho volen fer / què creuen que hi podrien / voldrien aportar. A la sessió 
següent farem unes eleccions anònimes per escollir al/la nostra representant. 
Poden preparar-s’ho de paraula o si volen utilitzar un Power Point. Els enviarem 
prèviament informació per mirar-se-la amb calma i compartir-ho amb les seves 
famílies.  

o Els integrants que han mostrat interès per formar-ne part i que per tant, els 
enviarem la informació i s’hauran de preparar la candidatura són:  

 Júlia Franco (Casals Gràcia)  
 Dina Rabhi (Institut Antoni Pous i Argila)  
 Rut Soler (Institut del Ter)  
 Aya Azanay (Institut del Ter)  
 Martina Gómez (Institut del Ter) 
 Aya Bouzagou (La Salle)  

5. Introducció al Treball per Comissions i a les temàtiques del curs 
 
Tal i com es va acordar el curs passat, aquest curs treballarem per Comissions (grups) una part 

de les sessions. S’anirà treballant de forma independent però es posaran en comú les 

propostes i treballs que vagin sortint. S’explica al grup quines Comissions es proposen d’inici i 

es demana si n’hi ha alguna per la qual tinguin molt d’interès que NO estigui contemplada. 

D’entrada NO és així i tothom ho veu bé! Les Comissions són les següents:    

1. SEXUALITATS i DIVERSITATS  Percepció del gènere i de la sexualitat, LGTBIfòbia, 

proposta d’organitzar una xerrada. Caldrà coordinació amb els Instituts per saber com es 

tracta i quines accions es fan. En aquesta Comissió, el tècnic/a referent serà el d’igualtat.  

 

2. EDUCACIÓ / CULTURA  Tot allò que té a veure amb l’educació dins i fora de l’escola, el 

lleure, la cultura. En aquest bloc hi entrarien temes com el PEC i les extrasescolars (entre 

d’altres.) En aquesta Comissió, el tècnic/a referent serà el d’educació.  

 

3. MOBILITAT / SOSTENIBILITAT / MEDIAMBIENT  Aquesta comissió pot centrar-se en 

temes de sostenibilitat i de mediambient. Un dels temes clau pot ser la reflexió i treball 

entorn a la gestió dels residus, ja que el juny de l’any vinent està previst que a Manlleu s’hi 

comenci a fer “porta a porta”. Així doncs, la part pedagògica que poden aportar els joves 

cap als seus iguals, els centres educatius, les famílies i l’entorn pot ser un puntal a 

treballar. En aquesta comissió el tècnic referent serà el de Medi Ambient.   

 

A partir d’aquí, s’obre torn de preguntes i es demana a cada jove que posi un post-it a la 

Comissió que més l’interessi. Les Comissions queden distribuïdes de la següent manera:  
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COMISSIÓ QUI EN FORMA PART? 

SEXUALITATS i DIVERSITATS  Carla  

 Dina 

 Alia 

 Júlia 

 Ivet  

 Aya Bouzagou 

EDUCACIÓ / CULTURA  Rut  

 Martina 

 Abril  

 Aya Azanay 

 Beatrice 

MOBILITAT / SOSTENIBILITAT / 

MEDIAMBIENT 

 Narcís 

 Gil 

 Arnau  

 Jordi 

Nota: Queda pendent que la Dàlia es situï en una d’aquestes comissions. Ens hauria agradat 

que fossin mixtes però creiem que cal prioritzar que els i les joves s’impliquin en una comissió 

que realment els motivi i s’hi impliquin. De moment NO els canviem i respectem la seva 

preferència inicial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6. Cloenda i valoració  
 
Per acabar la sessió, es demana a l’Aya que reculli les aportacions que vulguin fer els seus 
companys i companyes. Com valoren la sessió en general? Què els ha agradat? Què es podria 
millorar o hi han trobat a faltar?  
 
Es comenta que els hi ha agradat molt poder fer algun tipus de dinàmica per conèixer-se 
millor, ja que la cohesió de grup és important. També es valora molt positivament el fet de que 
hi hagi vingut l’Eduard Robles per poder-li fer preguntes i conèixer-lo.  
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Finalment, cada representant té un paperet on hi escriu una valoració de 1 a 5 segons com 
creu que ha anat la sessió. El resultat ha estat aquest.  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Així doncs, la valoració en general ha estat molt bona i sembla que el grup marxa engrescat.  
 
Es comenta que la propera sessió serà ja el mes de gener, concretament el dijous dia 20. 
Esperem poder seguir fent-la presencial però ens haurem d’adaptar al que vagi sorgint.  
 
Ens emplacem a veure’ns el dissabte a la pintada del mural.  
 
 
 

VOTA 1  

VOTA 2  

VOTA 3  

VOTA 4 7 persones 

VOTA 5 8 persones 


