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REUNIÓ CONSELL DE PARTICIPACIÓ ADOLESCENT

Lloc: Centre d’iniciatives Socioeducatives La Banqueta, Espai Jove Intercultural

Data: 22 de Març del 2018

Hora: 16.45

Assistents:

Pau Visa Representant del Col·legi La Salle

Marc Setó         Representant del Col·legi La Salle

Martina Nabau Representant de l’Espai Jove Intercultural

Josep Blasi Representant de l’Institut Terres de Ponent

Khalil En-Nachaf Representant de l’Institut Terres de Ponent

Oscar Muñoz               Representant del Col·legi La Salle

Arnau Ortiz                   Representant de l’Institut Terres de Ponent

Yasir Baja               Representant de l’Espai Jove Intercultural

Mariam Baha Representant de del Col·legi La Salle

Robert Zinca Representant de l’Institut La Serra

S’excusen i no assisteixen

Pau Moya                      Representant del Half

Iker Llaneli       Representant de l’Espai Jove Intercultural

Dani Manole    Representant de l’Espai Jove Intercultural

No s’excusen i no assisteixen:

Antonella Nugnes       Representant del Col·legi La Salle

Ema Gabriela Representant del Centre d’Educació Especial Siloé

Edgar Luque                 Representant de la Unitat d’Escolarització Compartida
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Ordre del dia

1. Aprovació de l’acta anterior
2. Aportació de la documentació de drets d’imatge
3. Explicació de la 1a trobada de Consells de Participació Infantil i Adolescents 

Europeus per part del president. 
4. Preparació audiència amb l’alcalde
5. Avaluació del procés de l’enquesta per votar els grups del concert de Festa 

Major. 
6. Informació de la participació a la trobada Estatal de Consells a Oviedo i elecció 

del participant del CPA. 
7. Elaboració de l’informe de desigualtats entre els joves de Mollerussa. 
8. Informació festa final de curs de secundària. 
9. Xtreme Action Mollerussa

Desenvolupament reunió

1. Aprovació de l’acta anterior
S’aprova l’acta anterior per unanimitat.

2. Aportació de la documentació de drets d’imatge
Ja tenim recollits totes les autoritzacions dels drets d’imatge a excepció de 
l’Oscar Muñoz i el Pau Visa. S’acorda que aquests dos membres ens ho faran 
arribar en format digital.

3. Explicació de la 1a trobada de Consells de Participació Infantil i Adolescent 
Europeus per part del president. 
La trobada es va desenvolupar els dies 1,2,3 i 4 de març a Avilés (Astúries), com 
a representants del Consell de Participació Adolescent de Mollerussa, hi van 
assistir la Francesca Sales, el Josep Blasi i l’Oscar com a dinamitzador. El Josep 
explica que va ser una gran experiència que van conèixer el funcionament de 
consells de la resta d’Espanya i d’alguns països del continent europeu com ara 
Alemanya, Bielorússia, República Txeca i Eslovènia.
S’informa que es van treballar els objectius per al desenvolupament sostenible 
que marca l’ONU per l’agenda 2030. Des del CPA es va realitzar un informe 
sobre quins d’aquests objectius Mollerussa ja els està treballant, així com que 
es va presentar una bona pràctica desenvolupada pel CPA i aquesta va ser 
l’Xtreme Action Mollerussa. Es va comentar la dificultat de l’ idioma doncs tota 
la comunicació havia de ser en Anglès tot i així tot va anar molt bé. Finalment 
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es ressalta el fet de que es van poder conèixer moltes experiències d’altres 
consells que poden ser aplicables a Mollerussa.
Per acabar s’explica que un dels acords que van sorgir de la trobada és crear 
una xarxa europea de consells, així com l’elaboració d’un manifest que 
properament ens faran arribar.

4. Preparació audiència amb l’alcalde
Queda confirmat que l’alcalde vindrà el 31 de maig a fer l’audiència amb els 
membres del CPA, i cada institut haurà d’aportar idees i propostes envers la 
ciutat per tal que a la propera reunió s’analitzaran les idees recollides, per 
finalment decidir quines es presenten a l’audiència.
Per tant els representants dels centres educatius han de pensar com recolliran 
les propostes. Aquí els nois i noies provinents de l’Institut Terres de Ponent, 
van comentar que potser instal·laran una bústia durant l’hora del pati on 
tots/es els/les alumnes podran fer arribar les propostes, mentre que des del 
col·legi La Salle, veuen més viable comentar-ho a la reunió de delegats i que 
cada delegat de cada classe en una hora de tutoria dedicarà un moment a 
recollir les possibles propostes.

5. Avaluació del procés de l’enquesta per votar els grups del concert de Festa 
Major. 
Va anar molt bé i van respondre gairebé 400 adolescents, a més es posa de 
manifest que hi van haver pocs duplicats i que per tant la resposta va ser molt 
bona. El resultat va ser  que el grup que vindrà per festa major és  Hands Up.
També s’exposa alguna informació provinent de la Comissió de Festes de 
l’Ajuntament de Mollerussa, on es demana que sobretot per l’actuació del 
divendres s’hauria de garantir que als primers grups hi hagi gent, doncs fa dos 
anys només hi havia 30 persones. L’associació Jovent de Mollerussa, va 
proposar de fer una xaranga que surti de la “Jove Fest” cap al concert i facilitar 
així una major presència de persones. Comentem que potser hi podríem anar 
junts com a CPA amb l’acompanyament d’un dels dinamitzadors. S’acorda que 
la propera reunió es parlarà més profundament del tema.
També es pregunta si els menors d’edat poden participar dels concerts i 
quedem que ho preguntarem a l’àrea de cultura i tornarem resposta la propera 
reunió.
 

6. Informació de la participació a la trobada Estatal de Consells a Oviedo i elecció 
del participant del CPA. 
S’exposa tot el que implica i en què consisteix el “V Encuentro Estatal de 
Consejos de Participación Infantil i Adolescente”  que es realitzarà a Oviedo els 
dies 25, 26 i 27 de maig a Oviedo. Es debat entre tots els membres del CPA qui 
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hi pot anar, i es decideix que serà l’Arnau Ortiz, el qual s’emporta les diferents 
autoritzacions per tal que les retorni signades per part dels seus pares el més 
aviat possible.

7. Elaboració de l’informe de desigualtats entre els joves de Mollerussa. 
Entre tots elaborem un mapa conceptual sobre les àrees que generen 
desigualtat entre els joves.
Veiem la importància en el col·lectiu jove de: la família, els amics, la xarxa 
social, les TIC, el centre educatiu en què estudies, el teu autoconcepte, la teva 
situació econòmica i com tots aquets aspectes estant interrelacionats amb el 
jove.
Cada membre del CPA participa en l’elaboració del mapa i ells són els que 
escullen l’àrea o la informació que més els ressona i ho exposen públicament. 
Tot queda molt visual  en la cartolina. D’aquesta manera els joves realitzen el 
procés que hem anat treballant sobre l’Estudi i són molt conscients del punt en 
què estem en el treball. Això comporta molta participació i aportacions que 
enriqueixen al grup i a l’Estudi.
Al mateix passa amb l’enquesta. L’enquesta  la han realitzat els joves a partir de 
la seva percepció i/o experiència sobre les desigualtats en el seu dia a dia . Avui 
tenim ja el recull de tot el treball amb l’enquesta a punt. Aprofitem per realitzar 
una prova pilot i realitzar l’enquesta per veure si hi ha alguna confusió, per 
aclarir dubtes i per veure en quant temps es pot realitzar aquesta enquesta i 
poder-ho transmetre als centres educatius.(La durada per passar-la han sigut 
de 25 minuts) L’últim punt és recordar com realitzarem el grup de discussió i 
buscar diferents perfils de persones . 
La setmana del 9 d’abril hem de passar una llista de persones de diferents 
perfils i realitats per fer els grups de discussió. A partir de la realització dels 
grups posarem una data per reunir-nos el més aviat possible.

8. Informació festa final de curs de secundària. 
Es decideix que finalment aquest any no es realitzarà per les valoracions que 
van fer tots els representants dels diferents centres educatius de secundària de 
Mollerussa.

9. Xtreme Action Mollerussa
Es decideix que finalment aquest any s’ubicarà a la zona del Half. Es parla 
també de possible noves proves que es poden realitzar i es queda que en la 
propera reunió s’acabarà de decidir com queda tot plegat.
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Es dóna el vist i plau als documents específics per realitzar l’activitat com ara el 
reglament, full d’inscripció, bloc i altres.
Finalment es decideix per quines empreses es passarà a buscar obsequis i 
demanar col·laboració, així com s’aprova i reparteix la carta que es donarà a les 
empreses.
La relació de botigues i empreses per on es passarà i el seu responsable són :

NOM 
EMPRESA

Persona responsable

PLUS FRESC Aranau Ortiz
PATET Oscar Muñoz + Salle

ÀLEX JOIER Yasir Baja
BREIKO Yasir baja

SANT ISIDORI Josep Blasi
SARRI Oscar Muñoz + Salle

CONDIS Arnau ortiz
SWEET SPOON Oscar Muñoz + Salle

SERRET Oscar Muñoz + Salle

NUFRI Dinamitzadors
DALMASES Arnau Ortiz
NOU SHOP Yasir Baja

MELS 
ALEMANY

Dinamitzadors

AUTOESCOLA 
CAPPONT

Yasir Baja

PASTISSERIA 
Mª àNGELS

Martina nabau

RESQUITX Dinamitzadors
AJUNTAMENT 

DE 
MOLLERUSSA

Dinamitzadors

GUIU FORN DE 
PA

Josep Blasi

BAGUETINA Yasir Baja
HAPPY 

JUNIOR’S
Oscar Muñoz + Salle

PULEVA 
(CASTILLO)

Josep Blasi

ONLY AND 
SON’S

Oscar Muñoz + Salle

LA JOGUINA Oscar Muñoz + Salle
PLAY GAME Oscar Muñoz + Salle

CALDO ANETO Dinamitzadors
XTRAM 

ESPORTS
Oscar Muñoz + Salle

MOTORS I 
SPORTS

Oscar Muñoz + Salle

GRAFFITI Yasir Baja
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BINARI Yasir Baja
BEEP Yasir Baja

TRICAS Oscar Muñoz + Salle
BAR CANAL Yasir Baja

ARGAL Robert Zinca

Es dona per finalitzada la reunió a les 18.45 hores. 
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