REUNIÓ CONSELL DE PARTICIPACIÓ ADOLESCENT
Lloc: Centre d’iniciatives Socioeducatives La Banqueta, Espai Jove Intercultural
Data: 31 de maig del 2018
Hora: 16.45

Assistents:
M.S.
J.L.
M.S.

Alcalde de Mollerussa
Regidor de la Regidoria de benestar Social, Ciutadania i Infància
Representant del Col·legi La Salle

M.N. Representant de l’Espai Jove Intercultural
D.M. Representant de l’Espai Jove Intercultural
J.B.

Representant de l’Institut Terres de Ponent

K.E.

Representant de l’Institut Terres de Ponent

O.M.

Representant del Col·legi La Salle

A.O.

Representant de l’Institut Terres de Ponent

Y.B.

Representant de l’Espai Jove Intercultural

M.B.

Representant de del Col·legi La Salle

Y.B.

Representant de l’Espai Jove Intercultural

J.B.

Representant de l’Espai Jove Intercultural

N.J.
G.S.
J.P.

Representant de l’Espai Jove Intercultural
Representant de l’Espai Jove Intercultural
Representant de l’Espai Jove Intercultural

S’excusen i no assisteixen
M.N.
I.L.
R.Z.

Representant del Half
Representant de l’Espai Jove Intercultural
Representant de l’Institut La Serra
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Extranet
Ajuntament
Mollerussa

P.V.
E.L.

Representant del Col·legi La Salle
Representant de la Unitat d’Escolarització Compartida

No s’excusen i no assisteixen:
A.N.

Representant del Col·legi La Salle

E.G.

Representant del Centre d’Educació Especial Siloé

Ordre del dia
1. Presentació per part del president del CPA
2. Aprovació de l’acta anterior
3. Presentació de l’Informe de Desigualtats en la vida quotidiana dels joves a Mollerussa
4. Propostes generades pels adolescents a partir de l’informe de les desigualtats
5. Revisió d’acords de l’Audiència realitzada amb l’Alcalde el Maig del 2017
6. Propostes dirigides a l’Alcalde per la millora de la ciutat
7. Comiat agraïment i fotografia de grup.

REUNIÓ CONSELL DE PARTICIPACIÓ ADOLESCENT
1. Presentació per part del president del CPA
El president del Consell de Participació Adolescent de Mollerussa, Josep
Blasi, introdueix la reunió i demana als assistents que es presentin i
expliquin des de quin centre educatiu i/o entitat estan representant als
diferents adolescents del municipi.
2- Aprovació de l’acta anterior
S’aprova l’acta anterior per unanimitat.
3- Presentació de l’Informe de Desigualtats en la vida quotidiana dels
joves a Mollerussa
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La Sra Laia Marín Tècnica de suport durant aquest any al CPA i que ha
coordinat la realització de l’informe sobre les desigualtats en la vida
quotidiana dels joves a Mollerussa presenta a l’Alcalde quina ha estat la
metodologia i el procés de tot l’estudi.
A partir de la visualització d’un vídeo sobre les principals conclusions que
s’han extret de tot el procés d’investigació, es realitza la primera
aproximació a l’estudi. L’Alcalde, agraeix tot l’esforç i la qualitat del treball
presentat, tot fent referència a que a la sol·licitud per part del CPA de
posposar durant un any la realització d’aquest estudi, ha superat en escreix
les expectatives inicials que ell mateix tenia sobre els possibles resultats.
Posteriorment, amb el suport d’una presentació de Power Point es van
estar analitzant més profundament tots els resultats de l’estudi.
4. Propostes generades pels adolescents a partir de l’informe de les
desigualtats
El President del CPA, Josep Blasi, va anar donant veu als diferents membres
del Consell de Participació Adolescent a fi i efecte de presentar davant
l’Alcalde diferents propostes a partir dels resultats de l’estudi de les
desigualtats en la vida quotidiana dels joves a Mollerussa.
L’ Arnau Ortiz presenta propostes sobre aspectes personals
La primera ha estat si seria possible adequar els vestidors i els lavabos per
els joves que no es defineixen amb el sexes que tenen.
Aquesta proposta va generar un petit debat entre tots els assistents a partir
de les reflexions que l’Alcalde també va introduir. Finalment s’acorda que
no hi ha d’haver lavabos específics per ningú perquè encara genera més
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desigualtat i estigmatitza el col·lectiu, per tant es decideix que es millor que
es mantinguin les senyalitzacions dels lavabos com estan i que cadascú
utilitzi el lavabo amb el que es senti més còmode sense que això hagi
d’implicar que ningú jutgi ni qüestioni a l’altre pel fet d’utilitzar uns lavabos
o uns altres.
La segona proposta ha estat la possibilitat de poder instaurar un dia a la
setmana, al mes o quan es cregui convenient per potenciar la igualtat entre
tots els joves que es podria dir el dia de “sóc com sóc”. Així aquest dia
tothom pot ser igual; per exemple que sigui un dia sense marques, colònies
o maquillatge i que tothom vagi amb texans i samarreta blanca.
L’Alcalde valora la iniciativa com força interessant i innovadora, i insta als
membres del CPA a que es pugui dur a terme i que ho puguin presentar als
diferents centres educatius de la ciutat mitjançant la comissió de
convivència del Pla Educatiu d’Entorn de Mollerussa.

En referència a la Integració i discapacitat, l’Arnau va presentar les
següents propostes:
Crear dins els centres educatius de Mollerussa un espai on els alumnes
puguin fer propostes (per exemple en forma de bústia) per tal que
especialment els nois i noies amb diversitat funcional puguin exposar les
seves necessitats. Així, el Consell de participació adolescent podria valorar
i treballar les necessitats dins les reunions que es fan a inici i a final de curs
i seria com realitzar un intercanvi d’observacions entre alumnes i escola.
Una vegada analitzada aquesta proposta es determina que aquesta és una
qüestió que afecta directament a cada centre educatiu, i que com a ciutat
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no podem entrar dins de la dinàmica interna de cada centre. Per tant es
delega a cada membre del CPA, que si vol, realitzi aquesta tasca amb el
centre educatiu al qual pertany essent el centre qui té autonomia i capacitat
per decidir què vol fer.

El Yasir Baja exposa les diferents propostes sobre l’ àmbit familiar.
Una proposta seria la possibilitat d’organitzar un servei integral d’acollida a
nivell familiar, que contempli aspectes com ara: estimular la creació de
parelles lingüístiques; disposar d’un agent d’acollida per donar suport a les
famílies tot ajudant a crear vincles entre família escola.
Davant aquesta proposta, la conclusió a la que es va arribar es molt similar
a la de l’anterior proposta, doncs són els centres educatius del municipi els
que tenen les competències per desenvolupar aquest tipus d’accions. Tot i
així, l’Alcalde posa de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa ja disposa
d’un agent propi d’acollida i que desenvolupa diferents projectes a nivell
tècnic a la ciutat.
La segona proposta es sobre crear ajudes a les famílies nombroses i
monoparentals. Com ara que Mollerussa creï un carnet familiar a l’estil
carnet jove però adreçat a les famílies nombroses i monoparentals on
tinguessin descomptes als comerços i a les activitats i recursos municipals
de Mollerussa.
L’Alcalde analitza la proposta i veu interessant que es pugui iniciar un treball
de contacte amb Mollerussa Comercial per tal d’estudiar la viabilitat o no
de la implementació d’aquest carnet. Ara bé, si que va posar en
coneixement de tots els adolescents que l’Ajuntament ja contempla tota
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una sèrie d’ajuts i bonificacions a les famílies nombroses en determinades
taxes municipals o l’abonament a les piscines. Tot i que caldria estudiar com
es podrien incloure les famílies monoparentals aquests tipus d’ajuts.
El Marc Setó, ha estat l’encarregat d’exposar les propostes relacionades
amb l’àmbit educatiu i d’oci.
Una primera proposta fa referència a les excursions que s’organitzen des
dels centres educatius de la ciutat. Concretament i atenent a les dificultats
econòmiques que tenen moltes famílies es planteja la possibilitat de poder
incloure el preu de les excursions dels centres dins el que s’abona per
material escolar a inici de curs.
Aquesta proposta no es veu gaire clara perquè també afecta a les
competències de cada centre educatiu, en tot cas si que genera debat sobre
el tipus d’excursions que es proposen des dels centres educatius, i aquí sí
que s’insta als membres del CPA a que facin arribar als diferents centres les
reflexions següents:
 El fet de plantejar una esquiada genera sentiments de desigualtat i
injustícia perquè hi ha famílies que mai podran participar d’aquest
tipus de sortides.
 Plantejar fer una bicicletada en ple Ramadà implica una falta de
respecte pels alumnes de religió musulmana.
 Les excursions haurien de tenir en compte les necessitats i interessos
dels diferents alumnes del centre.
Una altra proposta seria que dels i les alumnes recolzats per escola i AMPA
poguessin recollir diners pel viatge de fi de curs a partir d’activitats per
aconseguir diners com ara venta de productes etc.
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Davant aquesta proposta es planteja que cada centre educatiu és lliure de
gestionar aquest aspecte de la forma que creguin més convenient. De fet ja
es fa amb la venta de roses per Sant Jordi, loteria de nadal...
La segona proposta fa referència a la socialització dels llibres. Sobre la
possibilitat de fer arribar un escrit a la comissió de convivència dins el pla
educatiu d’entorn per potenciar l’intercanvi de llibres i reciclatge de
material a tots els centres educatius de Mollerussa.
L’Alcalde veu molt bé la proposta i delega en el president del CPA la
responsabilitat de fer arribar aquest escrit a l’esmentada comissió. És més,
a partir del debat generat es planteja la necessitat de fer arribar a la mateixa
comissió la necessitat de tenir més present l’educació intercultural.
Finalment la darrera proposta d’aquest àmbit és tenir en compte les
necessitats bàsiques com ara l’esmorzar. Per tant, es proposa l’opció de
buscar un espai dins el banc d’aliments que gestioni aquesta necessitat.
L’Alcalde i el Regidor expliquen que des del banc d’Aliments cada vegada
s’està cobrint més aquesta necessitat i que s’hauria d’estudiar la viabilitat
de dur a terme aquesta proposta, per tal que no s’estigmatitzi encara més
a tots els nois i noies en situació de necessitat.
El Dani Manole aborda les propostes que s’han plantejat per part dels
adolescents sobre l’àmbit social
La primera planteja la possible instal·lació a Mollerussa de zones o espais
públics on es pugui tenir accés Wi-Fi i connexió a la xarxa gratuït. A més de
la necessitat de que puguin existir espais municipals on els joves puguin
trobar-se i jugar online.
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Una vegada valorats els beneficis i inconvenients de l’ús de l’accés Wi-Fi,
doncs a partir del debat s’ha posat en manifest els possibles perjudicis que
aquest tipus d’ones poden causar en les persones. L’Alcalde explica que avui
en dia no està demostrat que aquests tipus d’ones pugui causar cap
perjudici als éssers humans, i de fet Mollerussa ja contempla la futura
instal·lació de torres Wi-Fi que permetran l’accés lliure a la xarxa als
ciutadans, tot aprofitant les obres de remodelació del centre urbà que el
consistori està realitzant.
Respecte als espais de trobada pels joves, l’Alcalde recorda que l’Oficina
Jove del Pla d’Urgell ja facilita aquest tipus d’espai.
El Josep Pubill exposa les propostes referents a l’àmbit econòmic.
Es planteja la necessitat de que les beques i ajuts puguin arribar a tothom
qui ho necessiti.
L’Alcalde, contesta que les competències sobre les beques són a nivell
estatal, competència del Departament d’Educació. Tot i això, a nivell local i
mitjançant els serveis socials del municipi ja s’intenta cobrir totes les
necessitats referents en aquest àmbit en la mesura del possible.
Una altra proposta es que es pugui recollir tot producte sobrant fresc de les
grans superfícies comercials de Mollerussa i mitjançant el banc d’aliments
fer-lo arribar a les famílies que ho necessitin.
L’Alcalde explica com funciona el banc d’aliments i exposa que en aquest
darrer any ja s’ha incorporat producte fresc, però provinent d’altres vies,
doncs a nivell legal hi ha certs condicionants que dificulten poder realitzar
aquesta recollida des de els supermercats o botigues.
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Finalment, el mateix Josep Pubill transmet a l’Alcalde una proposta
relacionada amb l’àmbit esportiu. És la següent: com es podria fer perquè
a tothom a qui li agradi un esport i no té mitjans econòmics per poder-lo
practicar hi pogués tenir accés.
Marc Solsona comenta als assistents a la reunió que els clubs esportius ja
disposen de beques i ajuts per nois i noies que destaquen esportivament.
5. Revisió d’acords de l’Audiència realitzada amb l’Alcalde el Maig del
2017
Els diferents membres del Consell de Participació Adolescent van revisant
els acords presos en la darrera audiència amb l’Alcalde, per veure si aquests
s’han acomplert o no.
El khalil En-Nachaf, recorda que en l’anterior audiència, es va preguntar per
les Cabines Telefòniques de Telefònica que hi ha instal·lades al carrer, doncs
es va observar que s’estaven eliminant i hi ha preocupació per si Mollerussa
es quedava sense. L’alcalde exposa que no ha pogut parlar amb l’empresa
Telefònica però que en tot cas de moment es mantenen les 4 que hi ha.
El Yasir Baja, exposa que envers la participació del adolescents dels 12 als
16 anys en processos participatius i de decisió a Mollerussa s’ha avançat
molt; doncs ja van poder votar al procés participatiu de la remodelació del
centre urbà de Mollerussa, així com en el procés per decidir els grups que
tocarien el segon dia de Festa Major. Ara es demana que es pugui continuar
decidint els grups de música que tocaran a la Festa Major, però que no
només sigui el segon dia sinó que es puguin decidir tots els dies. I també es
proposa que arran de la participació del CPA de Mollerussa a l’Àgora Jove
del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya d’aquest any, ens van fer
una proposta des de la Universitat de Barcelona, on una sociòloga de
Ciències Polítiques va plantejar la possibilitat de fer una prova pilot real
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amb seriositat deixant que votin des dels 14 anys els nois i noies en unes
eleccions, i es planteja a veure si Mollerussa ho podria fer.
L’alcalde de Mollerussa contesta que la intenció de l’ajuntament és la de
promoure la participació de tots els ciutadans en els afers de ciutat, tot i
que en el procés participatiu de remodelació del centre urbà de Mollerussa,
la franja adolescent va ser la menys compromesa i la que va participar
menys. Tot i això es fomentarà el poder escoltar la opinió de tots els
ciutadans i davant la proposta que en les properes eleccions municipals es
pugui realitzar una prova pilot deixant votar als joves per saber quina és la
seva intenció de vot, contesta que s’estudiarà la proposta, doncs cal veure
a nivell legal com pot ser possible realitzar-ho i quin suport tindríem des de
la Universitat de Barcelona.
El Marc Setó, explica que aquest any s’ha fet la 3a edició de l’Xtreme Action
Mollerussa, seguint l’encàrrec que l’alcalde va fer en el seu moment, però
que es valora que potser seria necessari un canvi de dia per tal de veure si
s’aconsegueix més participació.
A partir del diàleg amb l’alcalde Marc Solsona, es proposa que cal valorar si
seria possible realitzar-ho el dijous per la tarda o el diumenge per la tarda.
La Martina Nabau explica que el graffiti que s’ha de fer a les persianes de
l’oficina jove, encara està en fase d’execució i que ho fan amb el grafiter
Krudel.
El Dani Manole recorda a l’alcalde que es va quedar que les parets
interiors de l’Oficina Jove del Pla d’Urgell es podrien decorar amb murals o
graffitis i que estem a l’espera de que se’ns digui quan es pot fer. L’alcade
contesta que encara s’està a l’espera de tenir la cessió de tot l’espai de
l’estació d’autobusos. Quan es pugui fer ja se’ns avisarà I ja es valorarà
com es fa si en bé en format concurs, si bé en una jornada participativa
dinamitzada pel Consell Adolescent ...
L’Oscar Muñoz exposa que l’any passat ja es van explicar tots els problemes
que comporta el semàfor de davant la Sant Isidori especialment per les
aglomeracions que es produeixen a les hores d’entrada i sortida del Col·legi
La Salle, degut a la gran quantitat d’espera de pas que dóna el semàfor, i es
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va dir que es miraria quina podria ser la millor solució. L’alcalde respon que
segurament s’instal·larà un polsador per activar el pas dels vianants.
El Josep Blasi, exposa que en l’anterior audiència també es va exposar que
per tal de facilitar la entrada i sortida dels i les alumnes del Col·legi La Salle
a les 14.00h i les 17.00h pel carrer Aragó, s’havia d’estudiar alguna solució,
doncs hi havia molts cotxes i/o camions aparcats i generava problemes.
A partir del diàleg amb l’alcalde s’acorda que l’espai es pot regular de forma
diferent i per exemple es pot fixar que no es pot aparcar al davant la porta
de sortida només en un horari determinat.
L’Arnau Ortiz exposa que en l’anterior audiència es va demanar que
Mollerussa tingués un espai per poder realitzar horts urbans, i es va quedar
que com que habilitar l’espai era un tema complex, s’havia de fer a partir
d’un camp de treball que es sol·licitaria. I es pregunta com està el tema i si
aquest camp de treball es farà aquest estiu.
L’alcalde contesta que no s’ha demanat per aquest any i que això cal que li
recordem al setembre per tal que el proper estiu es pugui executar.
El Khalil En-Nachaf explica que en l’anterior audiència es va demanar que
es pogués escoltar música els divendres i dissabtes pels altaveus de
Mollerussa Comercial pels carrers de la ciutat i l’alcalde ens va delegar que
ho gestionéssim amb Mollerussa Comercial. S’explica totes gestiones fetes,
i que nosaltres com a CPA tenim preparades les playlist musicals per posar
pels altaveus, però que no es continuarà amb el procés fins que Mollerussa
Comercial realitzi el berenar que va prometre als membres del CPA de
Mollerussa per haver col·laborat amb ells en l’anterior edició del Mollerussa
Running Open Night.

El Josep Pubill recorda tot el procés que s’està realitzant en la construcció
del nou Half, tot exposant que de moment s’està instal·lant una peça cada
any tal i com es va quedar i que el grup d’usuaris del Half, son els que en fan
el seguiment. Ara bé aquest any es demana que a més d’instal·lar la peça
nova, es puguin posar il·luminació per la nit, s’asfalti un petit camí per
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accedir a la pista perquè es fan malbé les rodes i que es netegi l’espai
perquè mai es neteja.
El Sr. Marc Solsona els contesta que fins que no s’hagi realitzat tot el half
sencer cada any s’anirà incorporant una peça nova, que el fet de posar
il·luminació no té massa sentit doncs els nois i noies que practiquen el Half
utilitzen uns horaris diürns i si s’instal·la llum propiciarà que utilitzin l’espai
persones amb uns altres usos que podrien portar problemes amb el veïnat.
Finalment atenent a la proposta de que es pugui netejar l’espai més sovint
s’acorda que es parlarà amb l’empresa LIC per tal que almenys una vegada
al mes, netegi l’espai amb un bufador.
L’Arnau Ortiz, recorda que en l’anterior audiència Es va pactar que
S’obririen més dies i hores els lavabos de l’Escola Municipal de Música. I
s’ha detectat que no estan oberts totes les tardes. L’alcalde exposa que
estaran oberts totes les tardes menys els caps de setmana, doncs el
conserge de l’escola de música serà qui s’encarregarà de fer-ho.
La Núria Josa, explica que l’any passat, es va proposar la millora de la neteja
dels vestidors de les piscines municipals d’estiu, especialment per les
tardes. L’alcalde s va comprometre a que ho faria, i així va ser i la veritat es
que va anar molt bé. S’agraeix a l’alcalde l’acció. L’alcalde contesta dient
que aquest any es continuarà amb la mateixa línia.
La Júlia Benet, va exposar que l’any passat es va dir que al pavelló
poliesportiu els bancs dels vestidors de patinatge i hoquei poden caure,
doncs es mouen i es balancegen, i que de vegades els vestidors no estan
massa nets. Es va acordar amb l’alcalde que es fixarien el bancs i que es
milloraria el servei de neteja. I efectivament la neteja s’ha millorat molt
però els bancs encara no estan fixats. L’alcalde acorda que els bancs es
fixaran.
El Josep Blasi, dóna les gràcies a l’alcalde perquè es va crear la Comissió de
Festes a l’ajuntament de Mollerussa, i el Consell de Participació Adolescent
hi està representant pel president. Ara bé exposa que cal tenir-la més
present, doncs de vegades ens assabentem de coses per premsa, i si es fan
acords s’haurien de complir, com per exemple el tema dels vasos per festa
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major que si es paga per utilitzar-los i si es retornen s’han de tornar els
diners, i això es va acordar que seria així i aquesta festa major no ha passat.
L’alcalde, reforça la importància de la participació a partir de la Comissió de
Festes i que mirarà de veure que és el que ha passat amb el tema dels vasos.
L’Oscar Muñoz, recorda que l’any passat es va demanar que hi hagués un
local o sala de joc per als joves, i l’alcalde va contestar que s’està estudiant
aquesta possibilitat. Es pregunta com està la situació i l’alcalde diu que
s’està estudiant la possibilitat de que aquest possible espai sigui una realitat
i que quan es disposi de més informació ja se’ns informarà.
El Marc Setó aborda el següent tema: L’any passat es va demanar si es podia
fer una Festa Holy a Mollerussa, l’alcalde ho va autoritzar per la Festa Major,
i la veritat es que va anar molt bé i es va fer amb la implicació del Consell
de Participació adolescent. Aquest any s’ha tornat a fer, però ho han
programant al mateix horari que es realitza l’Xtreme Action Mollerussa i no
hem pogut col·laborar. Es demana que es podria tenir en compte per tal
que no coincideixen horaris. L’alcalde diu que si i que això es gestioni
mitjançant la comissió de festes que existeix.
El Dani Manole, parla en nom de l’Street Work Out i exposa el següent : Es
va demanar que s’instal·lés una barra al parc per practicar aquest esport i
així es va fer, ara e planteja si és possible instal·lar més barres i si podria
existir una alternativa per si plou poder entrenar en un lloc tancat. El tema
d’instal·lar més barres l’alcalde diu que ho mirarà com es pot fer, mentre
que el buscar una alternativa en un espai cobert per poder practicar quan
plou, i això no te sentit perquè ja va en contra del que el mateix nom de
Street Work Out implica que és practicar l’esport al carrer i a l’exterior.
6.

Propostes dirigides a l’Alcalde per la millora de la ciutat

El Dani Manole com a membre del CPA de Mollerussa i representant de la
ciutat al CNIAC, explica que actualment, a Mollerussa existeix el Consell de
Participació Adolescent, però no té un Consell de Participació Infantil, a
veure si aquest es pot crear. L’alcalde respon que estem pendents de la
regidoria d’ensenyament i que parlarà amb els tècnics per avaluar-ne la
viabilitat.
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Parlaran amb la d’ensenyament
L’Arnau Ortiz exposa que just aquesta setmana els membres del CPA han
vist que en premsa ha sortit una noticia on es prohibeix jugar als carrers de
Mollerussa, com que Mollerussa és ciutat amiga de la infància, i s’ha de fer
que es compleixin els drets dels infants i un els drets és el dret al joc. I tenint
en compte que els carres són de tots els ciutadans proposem que es pugui
jugar al carrer però amb respecte i educació.
L’alcalde explica que el que es va sortir en premsa no és així. De fet ell vol
que es pugui jugar al carrer i fa l’encàrrec al CPA de Mollerussa que des
d’ara i abans del més de desembre del 2018, s’ha de pensar quins missatges
s’han de posar al carrer en format placa, precisament a favor de que es
pugui jugar amb respecte. I que els adolescents plantegin com s’ha de donar
a conèixer aquest missatge de com jugar al carrer als infants i joves de
Mollerussa, i quin tipus d’accions o campanyes es poden fer en aquest
sentit.
El Dani Manole, posa de manifest que a la sortida escolar de l’institut Terres
de Ponent, es produeix molta aglomeració de gent, i es planteja si seria
possible que hi hagués presència policial. El Marc Solsona contesta que en
aquells moments no hi ha prou efectius per gestionar aquest servei, i que
les competències municipals han de regular la sortida dels centres
educatius de primària i no els de secundària.
Finalment el Josep Blasi, exposa que per la Festa Major, el fet de que per
accedir als concerts de nit, tots els menors d’edat haguessin de portar
signada una autorització i anar acompanyats d’un adult va anar molt
malament. Doncs molta gent es va quedar a fora sense poder entrar i va
propiciar que hi hagués molt més botellón de lo normal.
L’alcalde contesta dient que això ho regula una llei, i que per tant sempre
que es realitzi un acte d’aquestes característiques en un espai tancat, cal
que els menors d’edat per poder-hi accedir han de portar l’esmentada
autorització.
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7.

Comiat agraïment i fotografia de grup

L’alcalde agraeix la presència i tot el treball realitzat pel Consell de
Participació Adolescent de Mollerussa, els encoratja a continuar així, i es
realitza una fotografia de grup.

Es dona per finalizada la reunió ales 18.50 hores.
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