REUNIÓ CONSELL DE PARTICIPACIÓ ADOLESCENT
Lloc: Centre d’iniciatives Socioeducatives La Banqueta, Espai Jove Intercultural
Data: 22 de Febrer del 2018
Hora: 16.45

Assistents:
K.E.

Representant de l’Espai Jove Intercultural

D.M. Representant de l’Espai Jove Intercultural
Y.B.

Representant de l’Espai Jove Intercultural

J,B.

Representant de l’Institut Terres de Ponent

A.O.

Representant de l’Institut Terres de Ponent

E.L.

Representant de la Unitat d’Escolarització Compartida

S’excusen i no assisteixen
O.M.
A.N.
A.O.
P.M.

Representant del Col·legi La Salle
Representant del Col·legi La Salle
Representant de l’Institut Terres de Ponent
Representant del Half

P.V.

Representant del Col·legi La Salle

M.S.

Representant del Col·legi La Salle

M.B.

Representant de del Col·legi La Salle

E.G.

Representant del Centre d’Educació Especial Siloé

I.L.

Representant de l’Espai Jove Intercultural

No s’excusen i no assisteixen:
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Extranet
Ajuntament
Mollerussa

M.N. Representant de l’Espai Jove Intercultural

Ordre del dia
1. Aprovació de l’acta anterior
2. Aportació de la documentació de drets d’imatge.
3. Explicació de la reunió de la Comissió de Festes de l’Ajuntament de Mollerussa per
part del president
4. Whatsapp de la llista col·laborativa al Carnaval.
5. Decidir com es passa l’enquesta per votar els grups del concert de Festa Major.
6. Explicació de la participació a la trobada Europea de Consells a Avilés.
7. Explicació de la proposta de participació a la trobada estatal de Consells a Oviedo.
8. Determinar si es fa o no la festa de final de curs de secundària.
9. Inici del treball per realitzar l’Informe de Desigualtats en la vida quotidiana dels Joves.
10. Creació subcomissió per Xtreme Action Mollerusssa.

Desenvolupament reunió
1. Queda aprovada l’acta de la reunió anterior per unanimitat.
2. Els nois/es aporten la documentació, l’E. L. comenta que l’ha perdut. Acordem que li
tornarem a enviar la documentació perquè la pugui aportar a la següent reunió.
3. El J.B.ens explica la reunió de la Comissió de Festes.




Carnaval: des de la Comissió i arran de la proposta de reduir el recorregut de la
rua per part de l’Ajuntament es fa la proposta de fer dos rues. Una de més
llarga i un altra de més curta i s’accepta per part de Ajuntament. Es fa la
valoració que la rua va ser caòtica en algun punt i a la següent reunió de la
Comissió es farà proposta de posar un jutjat extern i en un punt fixe per fer la
valoració de les comparses i carrosses.
Enquesta Festa Major: Ja està disponible l’enquesta elaborada per la Comissió
de festes de l’Ajuntament per votar online i tothom ho ha de fer màxim fins al
dia 4 de Març. S’explica als membres del CPA que han quedat pocs grups
perquè de les més de 20 propostes de grups fetes per les diferents entitats del
poble la majoria estaven fora de pressupost o per temes de contractació a
altres pobles en dates properes a la Festa Major. Per això van quedar fora de
l’enquesta. També es comenta que a la Comissió de Festes l’any vinent
s’escolliran els grups de tots els dies.
Seguidament, els diferents membres del CPA exposen com faran l’enquesta als
seus centres educatius: En general s’exposa que hi va haver certa confusió en
algun moment sobre difondre o no el link de l’enquesta abans de parlar amb els
centres educatius.
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o Terres de Ponent: La professora referent farà un horari de les hores de
tutoria perquè els membres del centre que fan el servei comunitari
puguin passar per les classes a explicar l’enquesta i realitzar les
votacions. Els membres del terres exposen que s’hauria d’informar als
alumnes que aquell dia hauran de portar el número del DNI apuntat, ja
que la majoria no se’l sap.
o UEC: No tenen ordinadors per fer l’enquesta, acordem que votaran a
través del mòbil mitjançant els codis QR que li hem facilitat.
o La Salle: s’acorda que els dinamitzadors els farem venir un moment a
l’Ajuntament per explicar-los-hi el funcionament i donar-los els fulls
amb codis QR.
Nova data de la reunió de la Comissió de Festes: 7 de Març a les 20:00
4. S’agraeix la participació dels membres del CPA en elaborar la llista col·laborativa per
Carnaval, els membres del half van estar molt actius igual que alguns membres del
CPA.
5. Exposat en el punt número 3, es reparteixen els fulls amb codis QR als membres . es
diu que es pot fer arribar per whatsapp si la resposta de l’enquesta ha de ser més àgil
com a complement de passar per les classes.
6. Trobada Europea de Consells de Participació: Finalment els membres de Mollerussa
que hi participaran seran el J.B. del CPA i la X.S. de l’Espai Jove Intercultural. Finalment
el M.S. no hi pot assistir.
El J.B. ens explica que com a exemple de bones pràctiques exposaran l’activitat de
l’Xtreme Action i el procés de millora de les peces del Half.
7. Trobada Espanyola Consells de Participació
S’explica als participants que la trobada es durà a terme del 25 al 25 de Maig a la ciutat
d’Oviedo i hi de la nostra ciutat hi participarem 3 membres dels diferents grups de
l’Espai Jove Intercultural i un membre del CPA. També s’explica que degut al volum de
feina del CPA s’encarrega el grup d’EJI Vivint de les diferents activitats prèvies que
s’han de realitzar per poder anar a la trobada. S’ofereixen a participar-hi l’Edgar, el
Dani, el Yasir i l’Arnau. Més endavant parlarem sobre com fem el procés d’elecció del
participant del CPA a la trobada.

8. Festa de fi de curs de secundària

Equip de prevenció i mediació comunitària: Consell de Participació Adolescent
Telèfon: 973 600 713. Extensions 3829 i 3871 // 699 630 591
Correu electrònic: educadordecarrer@mollerussa.cat

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

6a0c8af075194c2d82260f7524dc4865001

Url de validació

https://valid.mollerussa.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Es contextualitza als membres de la proposta de la reunió anterior sobre fer una festa
conjunta dels tres instituts de secundària de Mollerussa un dia de les últimes setmanes
de curs.
S’exposa que ens hauríem d’encarregar de tota la logística de la trobada i
l’organització, la barra i les activitats ha d’estar tot pensat des dels membres del CPA.
L’A.O.comenta que té contacte de grups de música i els hi podria proposar, altres
membres diuen que la música hauria de ser variada i d’estils diferents perquè agradi a
tothom.
Hem de tenir garantit que no hi haurà enrenous i que tot anirà bé i la majoria de
membres de la reunió no ho tenen gens clar que això pugui ser així. La responsabilitat
és nostra de mediar amb la gent del nostre institut, quedem que es valorarà aquesta
proposta i en la propera reunió es decidirà si es fa o no.
9. Estudi desigualtats
Es contextualitza amb els assistents el que es va parlar a l’anterior reunió, l’encàrrec de
l’alcalde per saber les situacions que generen desigualtat amb temes quotidians entre
els adolescents i joves de Mollerussa.
La Laia, la tècnica que coordinarà l’estudi ens diu que avui com a consell hem de donar
el consentiment per començar a treballar i ens explica quina idea de treball té.
Es treballarà a partir del grup d’EJI Vivint, els quals n’han començat a parlar i han tret
les primeres idees concretes de treball com la temàtica d’accés a internet, el preu de
les extraescolars i els llibres acadèmics. La idea general de l’estudi és observar
privilegis o desigualtats quotidianes a partir d’enquestes i grups de discussió.
Els participants a la reunió del CPA fan una sèrie de propostes sobre situacions que
generen desigualtats:










La roba
Preu del menjador escolar
Excursions de l’institut
El menjar (com l’esmorzar i el berenar de l’institut)
Objectes tecnològics (consoles, mòbil, ordenador)
Nivell econòmic familiar
Activitats externes com l’accés a les piscines municipals (és molt car i si tens 3 germans has de
pagar molts diners)
Vacances
Regals de Nadal

De totes les propostes sortiran una sèrie d’àrees d’investigació que es treballaran a
partir d’enquestes i grups de discussió.
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L’Arnau comenta al grup d’incorporar el col·lectiu de Batxillerat en l’estudi, que no
només es centri en l’etapa de la ESO. S’accepta la proposta per part de tots els
assistents a la reunió i la tècnica de coordinar l’informe en valorarà la viabilitat.
La metodologia que s’emprarà en l’estudi serà combinada: una part d’enquesta que es
farà arribar als instituts a partir dels membres del CPA i els grups de discussió, on es
farà un diàleg amb persones que representen els diferents perfils de joves que ens
podem trobar als instituts on els membres del CPA determinaran aquests informants
clau.
La Laia encarrega als assistents a la reunió que comencin a pensar en persones que
podrien representar aquests perfils i quines àrees d’estudi podem incorporar en el
projecte.
10. Xtreme Action
Els dinamitzadors ens diuen que hi ha una proposta d’altres entitats del municipi que
consisteix en canviar la ubicació perquè sigui més cèntrica i pròxima al poble. Els
tècnics ho han valorat i proposen els camps del voltant del Half. En un primer moment
els assistents a la reunió tenen dubtes sobre els temes de la neteja ja que aquests
camps estan molt bruts, els dinamitzadors diuen que no hi ha problema per això, ja
que uns dies abans ho anirien a netejar les persones que se’n encarreguen. Finalment
sembla bé la proposta a tots els assistents.
L’Oscar ens diu que amb aquest canvi d’ubicació es perdrien 2 proves (la de la pendent
i la del tobogan) així que com a membres del CPA hauríem de començar a pensar en
altres propostes de proves alternatives. Acordem que per la pròxima reunió es
portaran propostes (prèviament els tècnica enviaran un correu als membres del CPA).
Hi ha la idea de fer amb skate la rampa nova del half, però els assistents diuen que els
skates es farien malbé i són molt cars com per comprar-los. També sorgeix la proposta
alternativa de fabricar una caixa amb rodes per baixar la pendent, fins i tot potser no
cal ni rodes. La proposta queda a l’aire pendent de tenir més aportacions i idees en la
següent reunió.
S’acorda que s’enviarà un document per correu electrònic per treballar les proves.
Si es fa al centre de la ciutat hi ha possibilitats que hi hagi més participants en l’acte
com els de l’associació de 50 anys, 50 i + i GE Serralada. Les preinscripcions s’obriran a
través de la pàgina web de l’Xtreme Action, es fa una presentació de la web als
participants que no la coneixen.
Es dóna per finalitzada la reunió a les 18:15 hores.
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