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REUNIÓ CONSELL DE PARTICIPACIÓ ADOLESCENT

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

Data: 03 d’Octubre del 2018

Hora: 18.00

Assistents:

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

D.M.    Representant de l’Espai Jove Intercultural

A.O.                   Representant de l’Institut Terres de Ponent

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

O.M.               Representant del Col·legi La Salle

M.B. Representant del Col·legi La Salle

S’excusen i no assisteixen

M.N. Representant de l’Espai Jove Intercultural

R.P. Representant del Half

P.R. Representant del Half

No s’excusen i no assisteixen:

E.G. Representant del Centre d’Educació Especial Siloé

Y.B.               Representant de l’Espai Jove Intercultural
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Ordre del dia

1. Aprovació de l’acta anterior
2. Informació de la presentació per part del president del Consell de Participació 

Adolescent, de la carta adreçada als participants de la Comissió de Convivència del Pla 
Educatiu d’Entorn de Mollerussa.

3. Informar de la convocatòria per formar part de la taula d’igualtat per a treballar el 
protocol d’actuació per unes festes majors lliures de sexisme.

4. Informar de la participació del Consell de Participació Adolescent a l’acte viu la 
diversitat organitzat pel consell Social de Mollerussa.

5. Informació sobre el Half.
6. Introducció a l’encàrrec de les plaques de prohibició del joc al carrer per part dels 

membres del Consell de Participació Adolescent.
7. Intervenció per part de les arquitectes del projecte de reforma del centre urbà de 

Mollerussa.
8. Determinar com es realitza el procés participatiu per decidir el lema i les plaques que 

es posaran a Mollerussa en referència al joc i l’ús de l’espai públic.

Desenvolupament reunió

1. Aprovació de l’acta anterior

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

2. Informació de la presentació per part del president del Consell de 
Participació Adolescent, de la carta adreçada als participants de la 
Comissió de Convivència del Pla Educatiu d’Entorn de Mollerussa.

S’informa als membres del Consell de Participació Adolescent que el passat dilluns dia 
24 d’octubre, el president del Consell de Participació Adolescent, el Sr. Josep Blasi va 
participar en la Comissió de Convivència del Pla Educatiu d’Entorn, tot entregant una 
carta als representats dels diferents centres educatius de primària i secundària i/o 
recursos de la ciutat de Mollerussa, en la que es feien diferents propostes i un 
suggeriment. Aquesta carta va ser elaborada prèviament pel Josep Blasi i l’Arnau Ortiz, 
tal i com es va acordar en la darrera reunió del C.P.A.

S’explica el que consta a l’acta de la comissió, la qual explica que :

Arran de l’informe sobre desigualtats que el Consell de Participació Adolescent, el 
president d’aquest ens informa de les  conclusions a les quals s’ha arribat i de les 
propostes de millora.

Les conclusions van referides a les excursions, a la socialització de llibres i a l’educació 
intercultural dels centres.
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Com a propostes de millora demanen:

1) pel que  fa a les excursions: que es consensuïn amb l’alumnat, que es tingui present 
la diversitat religiosa i cultural a l’hora de programar excursions ( ex. El ramadà, per 
evitar desmais) i fer més assequibles les sortides (ex. La setmana blanca).

2) pel que fa a la socialització de llibres es veu oportú que cada cop, sempre que es 
pugui es recorri més a aquesta proposta, ja que molts cops hi ha alumnes que no tenen 
material ni llibres i això els crea baixa autoestima. Jonathan, de Creu Roja, afirma que 
ell constata que hi ha molta diferència del preu dels llibres entres els centres de 
Mollerussa.

3) pel que fa a la interculturalitat, es creu oportú que cada cop el professorat tingui 
una visió més global de la cultura i no tant occidentalitzada. Ja que també la realitat 
social ha canviat. L’assessora LIC, Rosa Roca, informa que des del Departament 
d’Ensenyament aquest curs s’oferirà als centres de tota Catalunya formació específica 
d’interculturalitat per al professorat. Aquest primer trimestre es fa de forma pilot a 
dos centres de cada territori i a partir de gener s’oferirà a la totalitat dels centres de 
Catalunya.

El president demana que al llarg del curs se’n faci un retorn d’aquestes reflexions per 
part dels centres i l’assessora LIC comenta que traspassarà aquesta informacions a les 
altres comissions.

Cal posar de manifest que l’Institut Terres de Ponent, ja s’ha posat en contacte amb el 
Consell de Participació Adolescent, a fi i efecte de que se’ls faci arribar una còpia de la 
carta per tal d’esposar-ho al claustre de professors i preparar la resposta que volen 
donar.

3. Informar de la convocatòria per formar part de la taula d’igualtat 
per a treballar el protocol d’actuació per unes festes majors lliures de 
sexisme.

S’informa als membres del Consell de Participació Adolescent, que hem rebut una 
convocatòria per tal de formar part de la taula d’igualtat per treballar el protocol 
d’actuació per unes festes majors lliures de sexisme.

El contingut de la convocatòria és el següent:

Benvolgudes, Benvolguts,

Ens plau convidar-vos a participar a la Taula d’Igualtat per a treballar el Protocol 
d’actuació per unes festes majors lliures de sexisme.
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La reunió és el proper dimecres 10 d’octubre a les 16:30 hores a l’Oficina Jove del Pla 
d’Urgell.

Temes a tractar:

1.       Presentació de les persones referent de les entitats membres de la Taula.

2.       Disseny i acord del Protocol d’actuació per unes festes lliures de sexisme, 
Mollerussa Maig 2019.

3.       Proposta d’accions en matèria d’igualtat de gènere, any 2018-2019.

4.       Prec i preguntes.

Per qualsevol dubte i/o aclariment, no dubte en trucar-me.

Si us plau, confirmeu assistència.

Ens veiem el dimecres dia 10!

-- 

Salutacions cordials,

Xènia Muray Durán

Tècnica d'igualtat, ciutadania i migracions

Es decideix per unanimitat que per assistir a aquesta reunió hi hauria d’haver un noi i 
un noia, doncs ens posicionem com a Consell de Participació Adolescent que la millor 
forma de treballar la igualtat ha de ser de manera que a la taula hi hagi representants 
per part els dos sexes. Hi anirà L’Arnau Ortiz i l’acompanyarà la Núria, dinamitzadora 
del C.P.A  perquè cap altra noia pot assistir-hi en aquell horari.

4. Informar de la participació del Consell de Participació Adolescent a 
l’acte viu la diversitat organitzat pel consell Social de Mollerussa.

S’informa que el Consell de Participació Adolescent de Mollerussa ha estat convidat a 
participar a l’acte viu la diversitat que organitza el Consell Social de Mollerussa el 
proper diumenge 7 d’octubre. Com que s’havia de gestionar l’encàrrec es va delegar 
en els membres del CPA que provenen de l’Espai Jove Intercultural, els quals han 
planificat tenir una carpa per tal de donar a conèixer els drets del infants mitjançant un 
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joc de Memory que ens ha proporcionat UNICEF. Doncs un dels objectius del Consell 
de Participació Adolescent és la promoció i difusió dels drets dels infants a la ciutat de 
Mollerussa.

S’ofereix la possibilitat de que qualsevol membre del Consell de Participació 
Adolescent que hi vulgui col·laborar ho pugui fer.

5. Informació sobre el Half

S’informa que al moment de construir la nova peça al Half, l’empresa no 
va avisar, quan es veu in situ amb els nois usuaris del Half s’observa que 
s’ha posat de forma incorrecta. Per tant s’ha de pactar amb l’empresa com 
es soluciona l’error. Finalment es fa la peça més gran del que estava 
previst inicialment .

Com que s’avisa a l’ajuntament de que els nens més petits entren a les 
obres, s’acorda tancar tot el perímetre abans de continuar amb les obres 
per tenir mes seguretat. 

Com que avui els representants del Half no han assistit a la reunió, no 
s’entra en més detalls sobre el Half però si que es parla sobre la important 
quantitat de diners que implica fer la peça més gran del que estava previst 
inicialment. 

6. Introducció a l’encàrrec de les plaques de prohibició del joc al 
carrer per part dels membres del Consell de Participació Adolescent.

L’Arnau Ortiz fa una introducció al tema al voltant de la notícia que va aparèixer en 
premsa sobre que Mollerussa prohibiria el joc a determinats llocs públics, i que a partir 
del matís de l’Alcalde, que va aportar que allò va ser una mala interpretació de la 
premsa i que el que es vol des del consistori precisament és treballar vers el dret a un 
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joc responsable, doncs Mollerussa és Ciutat Amiga de la Infància. L’Arnau recorda que 
l’article 31 de la convenció dels drets dels infants garanteix el dret al joc i que per tant 
des del C.P.A. es treballarà envers l’encàrrec que av fer l’alcalde per tal de treure les 
plaques que prohibeixen el joc a la ciutat, per d’altres que potenciïn el joc responsable 
en els espais públics.

L’Edgar Luque, exposa exemples d’altres ciutats com ara Alcalà de Henares, tot 
analitzant quin va ser el procés que allí es va seguir, per tal de poder fer quelcom 
similar al nostre municipi.

Finalment el Dani Manole, explica a tots els presents que conjugant dos elements com 
és el joc i el civisme, a partir del mobiliari urbà, es poden realitzar jocs que permeten 
garantir el dret al joc a l’espai públic a més de poder incentivar les actituds cíviques 
entre els ciutadans.

 

7. Intervenció per part de les arquitectes del projecte de reforma del 
centre urbà de Mollerussa.

Intervenen l’Ester Gatnau Torres i la  Cristina Clotet Torres, les arquitectes 
responsables de dur a terme el projecte de reforma del centre urbà de Mollerussa.

Després de les presentacions dels grup motor del CPA i de les arquitectes, passen a 
presentar-nos el plànol de la nova reforma al barri. 
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Ens presenten el nou plànol i a més, les propostes de joc tradicional.

Es van analitzant els nous espai que es crearan, s’informa que a la plaça de 
l’ajuntament hi haurà unes escales pensades en que es puguin utilitzar com a grades i 
que la font és substituïda per uns sortidors d’aigua pensats per tal que es puguin 
utilitzar tant per jugar a l’estiu com per decorar. També s’informa que a la plaça Major 
hi haurà una bancs circulars que es posaran al voltant dels arbres existents.

S’evidencia per part del Consell de Participació Adolescent que no hi ha prou lavabos 
públics i des dels dinamitzadors recordem l’acord al que es va arribar en la darrera 
audiència sobre l’ampliació horària dels lavabos que donen al carrer situats al davant 
de l’Escola Municipal de Música.

També es parla i es debat sobre l’ús de l’espai públic i com s’ha de mirar d’arribar a un 
acord entre l’ús públic i l’ús privat per les terrasses dels bars i restaurants.

Finalment s’exposa que en principi potser hi hauria 4 espais diferenciats en els que es 
podrien posar les plaques, una a la plaça Manuel Bertran, l’altra a la Plaça de 
l’Ajuntament, l’altra a la Plaça Major, i finalment  a la zona on hi havia l’aparcament de 
bicicletes al costat de la policia on quedarà una paret on seria viable fer-hi un mural i/o 
graffity amb algun tipus de missatge. A part de la zona entre el Carrer ciutat de Lleida i 
l’11 de Setembre.

8. Determinar com es realitza el procés participatiu per decidir el 
lema i les plaques que es posaran a Mollerussa en referència al joc i l’ús 
de l’espai públic.

Per realitzar el treball de substitució de les plaques de prohibit al joc es marca que el 
model de plaques ha d’estar fet com a molt tard el mes de novembre. Doncs al 
desembre com a molt tardar les plaques hauran d’estar posades.

Per tant per anar-ho gestionant, es proposa que des del Consell de Participació 
Adolescent es generin diferents lemes idees o frases que podrien anar a les plaques, 
per després sotmetre-les a votació entre la resta d’adolescents del municipi, per tant 
haurem de demanar la col·laboració dels instituts de la ciutat. Les propostes de frases 
que van sorgir van ser:

En vers l’espai públic i ciutadans:

- Convivim amb respecte amb tots els ciutadans/es
- Respectem l’espai públic. 
- Respectem l’espai públic amb tots els ciutadans/es
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En vers l’ús de pilotes, patinets i joc:

- Juga i mou-te amb responsabilitat. 
- Juga respectant. 

A més també es planteja que des de cada centre educatiu, i mitjançant els seus 
representants es parli de com es poden elaborar propostes d’algun dibuix que podria 
acompanyar els missatges. L’Edgar Luque s’encarregarà de presentar propostes per 
part de la UEC, el Josep Blasi liderarà com es fa el procés al Terres de Ponent per tal de 
tenir alguna proposta, i finalment l’Oscar Muñoz i la Mariam Baha hauran de ser els 
encarregats de veure com es poden portar propostes per part de La Salle.

Es dona per finalitzada la reunió a les 19.30 hores.
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