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Acta sessió 5 

ESPAI PARTICIPATIU D’ADOLESCENTS DE MANLLEU 

Dia: 23 de març de 2022 de les 8:30h a les 9:45h 

Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de Manlleu  

 

Hi assisteixen: 

 

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

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

 Júlia Franco (Casals Gràcia, 2n 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)  

 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 

 Eva Font, regidora de Cultura i Mitjans de Comunicació 

 Rafa Cuenca, regidor d’educació, Habitatge, Igualtat i Gent Gran 

 Maite Anglada, regidora de Medi Ambient i Pagesia 

 Núria Font, tècnica d’educació 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:  

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

 Rut Soler (Institut del Ter, 4t d’ESO)  

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

 Dina Rabhi (Institut Antoni Pous, 1r ESO) 

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

 

 

ACTA DE LA REUNIÓ 

 Benvinguda per part d’Eduard Robles, regidor de joventut de l’Ajuntament de 
Manlleu  
 
L’Eduard dona la benvinguda als nois i noies i també agraeix la presència de les 
regidores i regidor de l’Ajuntament de Manlleu que avui ens ajudaran a contrastar i 
contextualitzar les propostes recollides per part de totes les aules de Secundària dels 
centres educatius de Manlleu. Les regidores i el regidor comenten que estan molt 
contents de poder participar en aquest espai, d’estar a prop dels adolescents de la 
ciutat, escoltar-los i poder treballar per construir conjuntament. Cal donar-los veu i 
valoren molt la oportunitat que els hem donat de poder-hi ser.  
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1. Treball per Comissions. Ens reunim en grups per comentar la fase d’exploració i 
propostes que han fet els joves de Manlleu.  

 Adjunt en aquest correu hi trobareu els PDFs de buidatge de cada una de les 
comissions, on hi ha recollides les idees de cada classe de Secundària. Moltes gràcies 
de nou! 
 

 Per portar a terme la dinàmica, els joves disposen d’una còpia a paper del buidatge de 
la seva comissió i tenen per objectiu anar llegint / comentant amb el/les regidor/es les 
idees que hi ha reflectides. A part, a cada comissió hi ha una persona externa 
responsable d’anar agafant les anotacions, observacions i idees que van sortint de les 
converses.  
 

 S’enfoca la dinàmica com una conversa propera i informal on els i les adolescents 
poden exposar lliurement el seu punt de vista i dels seus companys/es.  
 

 
 
 
A continuació es presenten les idees recollides a cada comissió. A la propera sessió les 
compartirem amb la resta de companys/es i les prioritzarem.  
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COMISSIÓ: EDUCACIÓ i CULTURA 

IDEA / PROPOSTA OBSERVACIONS 

Parlar amb Paula Valls O altres professionals de la cultura, gent famosa. També entorn a 

l’esport (s’obre el debat entorn al futbol)  

Cinema a Manlleu (també cinema a la fresca) Promoure un cicle de cinema per adolescents a Manlleu, on s’hi 

projectin pel·lícules que siguin interessants.  

Discoteca per a menors Organitzar sessions de discoteca els divendres, sense alcohol, però fan 
falta alternatives d’oci pel col·lectiu. 
També es proposa promoure una zona Chill Out  

Fer els possibles perquè hi hagi més ESPAIS 

de trobada pels joves a Manlleu 

Promoure espais lúdics  (local) 
Ludoteca, bolera, etc ... 
 

Potenciar més activitats pels joves gratuïtes i 

fer una millor difusió de les que es fan (també 

dels projectes) 

Per exemple anglès, tornejos, classes de reforç, altres esports I 
tècniques d’estudi... 
Fer activitats lúdiques de cap de setmana 
Fer activitats per tota la família 
Escola d’art 
Competició de balls 
Fer activitats pels adolescents al Viu Manlleu! 
Jornades d’intercanvi cultural 
Que les colònies a Secundària fossin gratuïtes 

Que hi hagi els patis oberts tot l’any  

Fer concerts pels joves / un festival Que siguin els propis joves els que organitzin i decideixin QUIN 
concert/s els agradaria que es fessin. Tenir-los en compte.  
També es podrien fer altres activitats entorn a un festival! 

Organitzar una Festa Jove per menors Sobre tot de la franja 12-16 anys, que és la que queda menys 

representada a la programació cultural i musical de Manlleu 

Potenciar sortides per joves a Manlleu Per exemple rutes que permetin conèixer a noves persones i conèixer 

millor l’entorn 

Tenir un nou Institut del Ter  

Temes relacionats amb espais públics i/o 

esports 

Posar porteries a la pista vermella 
Una pista de futbol de gespa artificial 
Que hi hagin més espais i pistes en general 
Separar pistes de l’Institut del Ter 
Bike Park 
Circuït de cotxes / de motos 
Millorar els parcs (més verds) i  que hi hagi més llum a La Devesa 

Tenir més orientació als Cicles Formatius Orientació pel futur, a partir de 2n d’ESO (començar abans)  

Promoure tallers adreçats als joves Per exemple d’autoestima, de racisme, de diversitats, salut mental, 
sexualitats, coneixement de les altres cultures.  
Fer aquests tallers des de més petits. No esperar a 4t d’ESO 

Fer jornades i activitats entre diferents 

Instituts 

 

Poden ser unes jornades esportives però també d’altres temes.  
Hi poden haver dinàmiques de cohesió, activitats conjuntes 
Podrien fer-se en anglès! 
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Que hi hagi atraccions per festa major Ells/es hi anirien. Estaria bé pensar-hi perquè hi hagi algun espai lúdic 

aquests dies.  

Fer turisme per Barcelona!  Organitzar activitats per conèixer la ciutat, per saber-s’hi moure 

Millorar el transport públic pels joves   

 
 

 
 

Fotografia de la Comissió d’Educació i Cultura juntament amb l’Eva Font i la Núria Font. 
 
 
 

COMISSIÓ: MOBILITAT, SOSTENIBILITAT i MEDI AMBIENT 

IDEA / PROPOSTA OBSERVACIONS 

Donar vida al carril bici 

 

Actualment hi ha aprox. 10 Km de carril bici, però per ara aquest carril 

s’utilitza molt poc. No hi ha gaire trànsit.  

Què hem de fer:  

- Fer-ne propaganda a la ciutadania. 

- Cal tenir a cada escola un espai per deixar les bicis: Com ha de 

ser aquest espai?  Com les podríem deixar de manera segura? 

- Poder utilitzar bicis de lloguer, patinets elèctrics de lloguer... 

- Cal informar i educar com utilitzar les bicis, per a què tothom 

compleixi amb la normativa. 

Participar en el “Porta a Porta” activament 

 

Els camions de recollida de deixalles ja s’han fet vells... i ha arribat el 

moment de fer canvis a la recollida. Queda clar que la recollida a partir 

d’aquest any es farà porta a porta. 

En aquet canvi es podrà identificar cadascun dels usuaris, quants quilos 

de residus llença cada any... 

Què podem fer? 

- Ajudar a informar a la ciutadania (famílies) a través dels 

companys/es de la classe. 

- Explicar com separar els residus. 

- Fer una jornada de mediambient a les escoles a través de jocs 
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lúdics... 

- Recollir olis, piles... a cada escola. 

Zones verdes i Passeig del Ter 

 

Dinamitzar les zones verdes a través de les escoles i INS, per exemple la 

caseta de la biodiversitat; poder informar i ensenyar aquesta caseta a la 

ciutadania. 

Contaminació a Manlleu 

 

A Manlleu s’hi detecten moltes partícules de contaminació i depèn de 

quines poden venir dels cotxes/camions, empreses, calefaccions, femta 

dels porcs... Ara s’està fent un estudi per saber-ne el grau de 

contaminació. 

Què podem fer? 

- Quan tinguem els resultats d’aquest anàlisi que ara s’està fent, 

els joves poden fer de transmissors/i informadors a les escoles. 

- Reduir la contaminació fent servir les bicis a l’hora d’anar a 

l’escola, a comprar... 

Posar cendrers als carrers per a 

fumadors/ores i contenidors d’escombraries 

a les cases de pagès 

 

Cal conscienciar a la gent. 

Què podem fer? 

- Fer campanya a les cases de pagès. 

- Posar cendrers a la ciutat per a la gent que fuma. 

- Amb la Vola, empresa que treballa en el Porta a Porta, fer 

sessions per als joves per a què aquests ajudin a promoure 

aquesta nova consciència. 

Posar màquines de retorn d’envasos 

 

Quan es llencen els vidres a les màquines es podria utilitzar el sistema 

de punts, per a què la ciutadania adquirís avantatges, per exemple 

punts per anar a patinar, avantatges de compres per a certs 

productes... 

Transport bus Fer un bicibús, un carril bici, amb un/a acompanyant voluntari/a per 

acompanyar els nens i nenes a les escoles. 

Ajudar a netejar el canal periòdicament -Fer un servei voluntari per netejar el canal. Per exemple, agafar els 

peixos que queden vius quan no hi ha gaire aigua i portar-los al riu. 

-Dinamitzar el canal, per a què sigui més lúdic, quan no hi ha aigua. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografia de la comissió de Mobilitat, sostenibilitat i Medi Ambient amb la Maite Anglada i la 
Mercè Sayol  
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COMISSIÓ: SEXUALITATS i DIVERSITATS 

  

Xerrades sobre sexualitats i diversitats Començar abans! Els i les joves demanen que se’n facin més i que 

aquestes siguin abans (també a Primària).  

És important viure aquests temes amb normalitat.  

Algunes xerrades es centren molt (encara) amb temes de prevenció. 

Anar més enllà, parlar obertament i exposar amb normalitat els temes 

de diversitats.  

- En Rafa ho traslladarà a una de les reunions de directors/es de 

centres.  

- Proposem promoure xerrades de “Realitats Trans” (En Zoe i la 

Martí)  Proper curs. Necessitem testimonis directes. Es 

podrien fer a tots els instituts. Rafa parlarà amb ells/es per 

saber a quins cursos ho podrien fer i quina quantitat de gent.  

- Fer una xerrada entorn a la pornografia (és un aprenentatge 

entorn a la sexualitat i el porno reprodueix un model patriarcal i 

discriminacions de tot tipus). Cal abordar el tema!  

- Es comenta que el col·lectiu musulmà encara és més tancat 

entorn a les diversitats sexuals. Els i les joves d’aquest col·lectiu 

encara ho pateixen més.  

Tallers de sexualitat en família Aquest NO ha de ser un tema tabú. Es podrien organitzar activitats o 

tallers on hi poguéssim participar en família.  

Xerrades entorn a la REGLA i als mètodes 

sostenibles  

Aquest també continua essent un tema tabú. Hi ha pobresa menstrual i 

també desconeixement. Les joves demanen tenir més informació, 

normalitzar aquest tema (es destaca la mentalitat tancada d’alguns  

professors) 

Accions per combatre el RACISME Es comenta que caldria pensar en COM podem  

Potenciar l’Escamot Lila / altres serveis 

d’acompanyament i assessorament  

Les persones que hi van i que s’hi vinculen ja estan normalment 

conscienciades. Com es podria apropar a la resta? Què més es podria 

fer?  

El Rafa planteja si seria interessant arrencar un servei d’assessorament 

/ acompanyament. Com ho veuen?  

Prevenció de l’assetjament escolar  El Rafa explica que el curs vinent es començarà amb el Projecte KIVA a 

tots els centres educatius de Manlleu. Aquest projecte de prevenció de 

l’assetjament escolar ha de millorar algunes pràctiques que actualment 

hi ha entre els joves. Cal prevenir i pensar que tots i totes hi estem 

implicats!  

Millorar la seguretat (noies poc segures a 

Manlleu)  

Es comenta que caldria millorar la il·luminació (marxa exploratòria feta 

per detectar els punts on hi falta llum).  

Moure Camins Segurs per la Festa Major.  

Fer el Punt Lila itinerant 

Tenir en compte que als homes els caldria tenir-ho en compte (educació 

en el sentit de la responsabilitat que hi tenen i què poden fer per 

millorar-ho). Es podria fer una campanya?  

Accions que es podrien fer a Manlleu i que 

caldria impulsar  

17/05 – Dia internacional contra la LGTBI+fòbia   

28/06 – Dia internacional de l’orgull LGTBI+ / Dia internacional pels 

drets de les persones LGTBI+ 

Altres ... PENSAR QUÈ ES PODRIA FER! (NO NOMÉS COSES PUNTUALS) 
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- Es podria fer un vídeo? Guillem Roma. (exemples positius)  

- Es podria fer un concurs de Tik Tok amb un Hashtag? 

Contactant empreses que ens puguin ajudar amb la campanya. 

ENS CALEN ACCIONS VIRALS!  

- Pensar amb Influencers de Manlleu (persones / entitats que ens 

poden ajudar) 

- Pintar una paret de Manlleu    

 
 

 
 
Fotografia de la comissió de Sexualitats i Diversitats amb en Rafa Cuenca i la Mercè Mauri  
 
 
2. Comentaris de cloenda per part de les regidores  
 
Una vegada esgotat el temps de contrast, ens tornem a posar a lloc i, abans d’acabar, les 
regidores i el regidor volen traslladar unes paraules als joves.  
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L’Eva Font els comenta que li ha encantat poder-les escoltar i que li agradaria repetir!  

 Com a representants a l’Ajuntament han de ser conscients que de vegades els 
escoltem poc.   

 Hi ha temes que es repeteixen molt (per exemple el cinema), però d’altres que 
són molt bones idees i que es podran portar a terme segur.  

 Al final es tracta de recollir la seva visió per tal de tenir més coneixement a 
l’hora de planificar i programar les accions que es facin. Els dona les gràcies de 
nou! 

 
La Maite Anglada també els agraeix molt les idees i els demana ajuda, sobre tot en el 
tema del “porta a porta”, ja que suposarà un gran canvi per Manlleu.  

 Ells i elles segur que seran molt bons transmissors de la proposta i un actiu 
molt bo per fer de “taca d’oli”.  

 Pel què fa a la contaminació a Manlleu, la Maite es compromet a fer-los un 
retorn quan en sàpiga els motius, ja que els joves estan preocupats.   

 Pel què fa al “carril bici” inaugurat abans de l’hivern, caldria fer una campanya 
per impulsar-lo més. 

 
El Rafa Cuenca, al igual que les seves companyes, agraeix molt haver-se pogut asseure 
amb les joves. Escoltar les seves inquietuds ha estat una experiència molt enriquidora.  

 Encara hi ha temes amb els quals NO s’ha avançat i sembla que estiguem 30 
anys enrere .  

 Cal potenciar la participació de les joves en el dia a dia de les polítiques locals. 
No només amb accions puntuals.  

 El Rafa també els comenta que, la configuració de les comissions (per exemple 
el fet que a Medi Ambient només hi hagi nois) també és símptoma d’alguna 
cosa.  

 Hi ha MOLT a fer i elles i ells són els primers que poden proposar, fer i actuar. 
Des de l’Ajuntament se’ls recolzarà amb tot el què es pugui.  

 
3. Cloenda final 
 
Finalment, ens emplacem a trobar-nos el dimecres dia 20 d’abril per compartir amb les 
companyes i companys totes aquestes observacions.  
 
Agraïm molt la participació de l’Eva, la Maite i el Rafa avui. ENS VEUREM PROPERAMENT PER 
SEGUIR CONSTRUÏNT UN MANLLEU MILLOR.  
 
 
ENLLAÇ A LA VÍDEO ACTA: https://www.youtube.com/watch?v=7rBZFIeUPzk  
 

https://www.youtube.com/watch?v=7rBZFIeUPzk

