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REUNIÓ CONSELL DE PARTICIPACIÓ ADOLESCENT

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

Data: 14 de novembre del 2018

Hora: 16:30

Assistents:

J.B.   Representant de l’Institut Terres de Ponent

A.O.                    A títol individual

O.M.                  Representant del Col·legi La Salle

E.J. Representant del C.E.E. SILOÉ

D.P. Representant del C.E.E. SILOÉ

F.E. Representant de l’Institut IV de Mollerussa

Z.B.   Representant de Cibercorresponsales

D.M.    Representant de l’Espai Jove Intercultural

B.O Representant de l’Institut IV de Mollerussa

M.B. Representant del Col·legi La Salle

S’excusen i no assisteixen

E.L.                   Representant de la Unitat d’Escolarització Compartida

No s’excusen i no assisteixen:

P.R.   Representant del Half 

Y.B.               Representant de l’Espai Jove Intercultural

M.N.   Representant de l’Espai Jove Intercultural
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Ordre del dia

1. Aprovació de l’acta anterior.

2. Elaboració de l’enquesta sobre els lemes de les plaques que substituiran la prohibició 

del joc a Mollerussa. I recollir el que ens han dit des dels diferents centres educatius 

sobre com es pot passar als alumnes.

3. Elaboració de l’enquesta sobre els dibuixos de les plaques que substituiran la 

prohibició del joc a Mollerussa. I recollir el que ens han dit des dels diferents centres 

educatius sobre com es pot passar als alumnes. 

4. Comissió de Festes. Plantejar enquesta per l’elecció dels grups de música per la 

pròxima Festa Major de Mollerussa.

5. Lectura de la carta d’agraïment del CPA envers la resposta de l’Institut Terres de 

Ponent.

6. Preparació de l’acte del 20 de novembre dia dels infants a Mollerussa.

7. Precs i preguntes.

Desenvolupament reunió

Comencem la reunió presentant a les noves incorporacions, la Blau Osorio del Institut 
IV de Mollerussa. I la Maribel, la Coordinadora de la Regidoria de Benestar Social 
Ciutadania Infància, aquest mes de novembre substituirà la figura de l’Oscar. 

1. Aprovació de l’acta anterior

Queda aprovada l’acta de la reunió anterior per unanimitat.

2. Elaboració de l’enquesta sobre els lemes de les plaques 

Mitjançant un formulari de Google s’elabora l’enquesta entre tots/es. És una enquesta 
dividida en dos parts, on es proposen els lemes que es van treballar en anteriors 
reunions:

En vers l’espai públic i ciutadans/es: (i es dóna a escollir entre una de les tres opcions)

- Convivim amb respecte amb tots els ciutadans/es. 

- Respectem l’espai públic. 
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- Respectem l’espai públic amb tots els ciutadans/es. 

En vers l’ús de pilotes, patinets i jocs: (i es dóna a escollir entre una de les dos opcions)

- Juga i mou-te amb responsabilitat. 

- Juga respectant. 

A més, tornem a recordar quins són els responsables del CPA per presentar l’enquesta 
als companys/es del seu institut o centre educatiu.

El Josep de l’Institut Terres de Ponent, l’Oscar i la Mariam a la Salle, El Faissal i la Blau 
de l’Institut IV de Mollerussa, la Desiré i l’Eloi del C.E.E. Siloé i l’Edgar de la UEC.

Institut IV: En Faissal passarà per la classe de 1r A la Blau Osorio passarà per 1r B.

INS Terres de Ponent: Passarà el link a coordinació i la Laura Bota la passarà pels 
tutor/es. Ho explicarà a la Laura Bota, per tal de transmetre correctament la 
informació  a la resta de tutors/es de l’ESO i Batxillerat.

La Salle: L’Oscar i la Mariam, utilitzaran el mateix mètode del Terres de Ponent.

C.E.E.Siloé: L’eloi i la Desiré, ajuntaran les 2 classes i la realitzaran conjuntament.

3. Elaboració de l’enquesta sobre els dibuixos de les plaques

Primerament hem fet una recopilació dels diferents dibuixos que ens havien passat els 
centres educatius, i sobre aquests hem fet una tria per facilitar el procés de l’enquesta. 
Es fa una fotografia dels dibuixos escollits per poder elaborar l’enquesta online.

També, mitjançant un formulari de Google s’elabora l’enquesta. És una enquesta 
dividida en dos parts, segons les dos temàtiques: envers l’espai públic i ciutadans/es i 
envers l’ús de pilotes, patinets i jocs. I s’ofereixen per votar les diferents fotografies 
dels dibuixos escollits. 

Igual que amb la primera enquesta, es seguirà el mateix procediment per passar-la a la 
resta de companys/es de l’institut i centre educatiu. A poder ser, el mateix moment 
s’aprofitarà per passar els dos links. 
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En motiu de les dos enquestes, es posposa la següent reunió al dia dimecres 28 de 
novembre, donant més temps als centres educatius per passar les enquestes per les 
diferents classes: en moments de tutoria, facilitant-la als professors/es, tutors/es o 
fent passar als joves per informar-ho a cadascuna de les classes. Aquesta és una 
decisió que deixem que els propis centres puguin decidir-ho, tenint en compte la seva 
organització i disponibilitat.  

4. Comissió de Festes.  Elecció dels grups de música per la pròxima Festa 

Major de Mollerussa.

S’informa als membres del Consell de Participació Adolescent per part del president Sr. 
Josep Blasi, que fa uns dies pel grup de Whatsapp de Comissió de Festes, ens van 
donar un conjunt de grups de música a escollir.

S’informa que de tots aquests grups s’ha de poder fer una elecció de 4: 2 per divendres 
i 2 per dissabte de Festa Major. Entre tots els escollits per diferents entitats i 
associacions s’elaborarà l’enquesta que una vegada realitzada ens encarregarem 
nosaltres de passar per les classes dels diferents centres educatius. 

Entre tots els grups aportats, els que escull el C.P.A són:

- Divendres: ZOO, AUXILI        

- Dissabte: KOERS, ITACA BAND

5. Lectura de la carta d’agraïment del CPA envers la resposta de l’Institut 

Terres de Ponent.

Josep Blasi, elabora una carta d’agraïment per a l’Institut Terres de Ponent davant la 
carta que ens van fer arribar. 

Aquesta carta es farà arribar via e-mail, la setmana que ve. 
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6. Preparació de l’acte del 20 de novembre dia dels infants a Mollerussa.

Recuperant l’anterior reunió on es va dir que com a Consell de Participació 
Adolescents se’ns proposa col·laborar fent de presentadors de l’acte i acompanyant a 
tots/es les representants invitats de cada centre educatiu i entitats de Mollerussa.

Amb els presentadors de l’acte Josep Blasi, l’Oscar Muñoz, la Mariam Baha, l’Edgar 
Luque, el Faissel En Nachaf i la Blau Osorio, Eloi Jordana i Desiré Palomino, es reparteix 
el paper que aquell dia hauran de llegir, cadascú una part de la presentació de l’acte. 

I s’acorda amb ells/es que entre dijous i divendres se’ls hi farà arribar el document 
definitiu. 

Es queda amb els joves a les 09:15h del matí del dia dimarts 20 de novembre al Centre 
Cultural, amb la idea de fer un assaig. Es pacta amb cadascun dels centres educatius 
com vindran els joves i quins d’ells/es passarem a buscar els professionals de l’equip 
de la regidoria. 

Amb la Desiré i l’Eloi pactem quedar a les 10:30h, ja que ells vindran juntament amb la 
seva escola. 

A les 10:30h s’iniciarà l’acte, amb una durada d’una hora aproximadament. 

A més, presentem la proposta de Ràdio Ponent en fer una entrevista al Consell de 
Participació Adolescent el mateix dimarts 20 de novembre a les 16:00h al programa 
ua1 Aquí a l’oest. Els mateixos presentadors de l’acte seran els que s’encarregaran 
d’assistir-hi i poder explicar tant la participació a l’acte, com també la importància de 
tenir uns drets i que aquests estiguin contemplats.

8. Precs i preguntes.

Es dóna pas als precs i preguntes i també a les propostes. 

L’Eloi proposa tenir present que per Festa Major, aquest any, seria interessant poder 
fer un torneig/campionat de viodejocs en algun espai de Mollerussa per incloure als 
joves. 

El Faissal explica que li ha arribat com a demanda de d’altres companys, proposar per 
algun altre any un canvi i modernització de les llums de nadal de Mollerussa.
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