REUNIÓ CONSELL DE PARTICIPACIÓ ADOLESCENT
Lloc: Centre d’iniciatives Socioeducatives La Banqueta, Espai Jove Intercultural
Data: 31 d’Octubre del 2018
Hora: 16:30

Assistents:
J.B.

Representant de l’Institut Terres de Ponent

A.O.

A títol individual

E.L.
O:M:

Representant de la Unitat d’Escolarització Compartida
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

M.N.

Representant de l’Espai Jove Intercultural

Z.B.

Representant de Cibercorresponsales

S’excusen i no assisteixen
D.M. Representant de l’Espai Jove Intercultural
Y.B.

Representant de l’Espai Jove Intercultural

No s’excusen i no assisteixen:
R.P.

Representant del Half

P.R.

Representant del Half

B.O.

Representant de l’Institut IV de Mollerussa

M.B.

Representant del Col·legi La Salle
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Extranet
Ajuntament
Mollerussa

Ordre del dia
1. Aprovació de l’acta anterior
2. Informació de la Comissió de Festes de Mollerussa
3. Informació de la taula d’igualtat a Mollerussa
4. Acte del 20 de novembre dia dels infants a Mollerussa
5. 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.
6. Recollir propostes de dibuixos que han de sortir a les plaques que substituiran la
prohibició del joc a Mollerussa i decidir si es fa una enquesta o no.
7. Resposta de l’institut Terres de Ponent a la carta presentada pel C.P.A.
8. Precs i preguntes.

Desenvolupament reunió

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

2.

Informació de la Comissió de Festes de Mollerussa.

S’informa als membres del Consell de Participació Adolescent per part del president Sr.
Josep Blasi, que el passat dimecres dia 10 d’octubre de 2018, es va realitzar la reunió
de la Comissió de Festes.
El president del C.P.A. com a membre de la comissió informa que es va parlar de que
encara ens queda pendent valorar el Carnaval, i que ho farem més endavant una
vegada es tingui el feedback del Joaquim Fabrés.
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Es va aprovar que aquest any es realitzaria una enquesta igual que la de l’any passat
per votar els grups de múcica que es vol, que toquin a la Festa Major de Mollerussa,
tot i que aquest any es podrà votar tot el cartell sencer no només els grups secundaris.
L’enquesta la faran des del Jovent de Mollerussa i el C.P.A. serà l’encarregat de passarla pels instituts de la ciutat.
També es va acordar que es farien actes nous per les festes de Sant Isidori a
Molerussa, entre els quals es planteja poder fer penyes i un grup de música, per tal de
valorar com funcionaria el tema de les penyes, i en cas que la resposta sigui positiva, es
mirarà de veure si el proper any es traspassa a la Festa Major de Mollerussa, realitzant
tots els concerts a l’exterior lloc on també estarien ubicades les penyes.
Es parla que en cas de que es realitzi aquest acte per les festes de Sant Isidori, si el
C.P.A. voldria tenir un penya, es vota i el resultat és el següent:
Vots a favor de fer una penya del C.P.A: 5
Vots en contra de fer una penya del C.P.A: 2
Per tant queda aprovat que si s’acaba realitzant aquest acte el C.P.A. hi participarà
amb una penya.
Es va informar dobre de l’acte de la cervesa de Mollerussa, on la comissió de festes no
té cap encàrrec.
Finalment es va parlar sobre la festa major, tot valorant possibilitats d’actes nous, i el
resultats d’alguns dels actes de la darrera festa major. Es dóna la possibilitat de que hi
hagi propostes noves tant a nivell d’actes com de format.

3.

Informació de la taula d’igualtat a Mollerussa.

S’informa als membres del Consell de Participació Adolescent per part de l’Arnau Ortiz,
que el passat dimecres dia 10 d’octubre de 2018, va participar a una Taula d’Igualtat
per a treballar el Protocol d’actuació per unes festes majors lliures de sexisme.
En aquesta reunió hi havia diferents representats de diferents associacions i entitats
de Mollerussa. Per parlar sobre diferents temes que se’ns proposen des de
l’Ajuntament i l’Oficina Jove del Pla d’Urgell:
1.
Disseny i acord del Protocol d’actuació per unes festes lliures de sexisme,
Mollerussa Maig 2019. (Possible PUNT LILA)
S’elabora un Protocol d’actuació, on es contempla diferents actuacions i com actuar
com a ciutat quan aquestes es produeixen, a qui avisar, com fer-ho, etc. Aquest
protocol està format seguint el Protocol de Menors i el Protocol Comarcal.
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2.
Proposta d’accions en matèria d’igualtat de gènere, any 2018-2019.
A partir de diferents propostes de les entitats i la participació d’aquestes es preveu tot
aquest any realitzar accions de caràcter preventiu i sensibilització per tots els
ciutadans.
- Campanya de sensibilització: cartells amb missatges ràpids i cares de persones
joves. L’Oficina jove s’encarregarà de rebre les persones interessades a sortir a
aquestes imatges. (Majors de 18 anys).
- Xerrada 23 de novembre sobre sexisme al Centre Cultural i una performance
“Women in Black action” a la Plaça de l’Ajuntament.
Se’ns dóna temps fins el dia 30 de novembre per enviar altres propostes, com també
frases i lemes per la campanya de sensibilització. A més, d’haver-nos llegit el Protocol i
si ho creiem enviar alguna adaptació d’aquest, a més de contestar “per què volem
aquest protocol, que volem i que manifestem”.
Com que l’acció es a nivell comarcal i no local, el C.P.A. hi participarà com assessor
donant la visió dels adolescents de Mollerussa, ara bé no hi tindrà un paper més actiu
perquè el treball que fem des del C.P.A. en aquest àmbit de moment es limita a l’abast
local.

4.

Acte del 20 de novembre dia dels infants a Mollerussa.

S’informa que el Consell de Participació Adolescent de Mollerussa ha estat convidat a
l’Acte que tindrà lloc el dia 20 de novembre per commemorar el dia Universal de la
infància.
Aquest any, des de la proposta d’UNICEF “La vacuna del bon tracte”, conjuntament des
de l’Ajuntament i el Pla Educatiu d’Entorn es fa una adaptació d’aquesta per poder fer
un treball conjunt amb tots els centres educatius i diferents entitats de Mollerussa
(Creu Roja Joventut, Càritas, Centre Obert i l’Escola d’Adults).
La proposta consisteix en combatre el violent virus “DISCRIMINATIUM” a través de la
creació d’una vacuna “PROTECTUS IGUALTITIS”.
El treball es realitzarà abans del 20 de novembre dins de cada recurs, i serà aquell dia
al matí quan ens trobarem al Centre Cultural amb un nombre de representants de cada
escola, institut i entitat perquè ens presentin el treball intern que s’ha fet.
Com a Consell de Participació Adolescents se’ns proposa col·laborar fent de
presentadors de l’acte i acompanyant a tots/es les representants i entitats invitats.
Necessitem un mínim de 2 i un màxim de 5 persones, amb la tasca d’elaborar el discurs
per la presentació, etc.
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S’acorda i aprova que els presentadors de l’acte seran: Josep Blasi i Oscar Muñoz. I
L’Edgar Luque i el Faissel En Nachaf realitzaran la tasca d’ajudants i ja es valorarà si
també fan una part de presentadors de l’acte. Tota la preparació per la presentació de
l’acte es realitzarà per part d’aquests 4 implicats en la reunió extraordinària del 14 de
novembre.

5.
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
S’acorda que la enquesta es realitzarà mitjançant un formulari de Google i els
encarregats de dissenyar-lo seran els membres del C.P.A., en la reunió extraordinària
que es realitzarà el proper dimecres dia 14 de novembre, durant els primers minuts de
la reunió, una vegada estigui elaborada s’acabarà la reunió, menys pels membres que
han d’elaborar la presentació de l’acte 20 de novembre.
El Josep Blasi, explica que a l’institut Terres de Ponent, si s’ha de passar una enquesta
ens ho facilitaran, doncs la Laura Bota ja està assabentada i ja han pactat de com es
pot realitzar. S’acorda que si necessiten suport d’algun alumne/a de l’institut que
participa de l’Espai jove intercultural, ens ho digui i ja fa farem la gestió de tot plegat
els dinamitzadors.
A la Salle, Institut IV de Mollerussa i C.E.E. Siloé encara ho han parlat i ja ens diran com
es pot passar l’enquesta. Els encarregats de gestionar-ho seran Col·legi La Salle Oscar
Muñoz, C.E.E. Siloé Desireé Palomino, i institut IV de Mollerussa Faissel En Nachaf.
L’Edgar Luque explica que a la UEC ell serà l’encarregat de liderar-ho i que des de la
UEC ja estan informats i li deixen fer.

6.
Recollir propostes de dibuixos que han de sortir a les plaques que
substituiran la prohibició del joc a Mollerussa i decidir si es fa una
enquesta o no.
El dia 14 de novembre farem una reunió del C.P.A on es presentaran els dibuixos fets a
cada centre.
El Josep Blasi, explica que a l’institut Terres de Ponent, les professores de plàstica
s’encarregaran de que els alumnes dissenyin les plaques que les presentaran el 14 de
novembre.
A la Salle encara ho han de decidir, tot i que l’Oscar Muñoz, parlarà amb la Pepita
Arqués, per veure com ho poden fer per tal de tenir-ho a punt per la reunió del dia 14
de novembre.
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L’Edgar Luque explica que a la UEC ja tenen fet algun esbós i que els tenen a la classe,
acordem que pel dia 14 els portarà.
El Faissel En Nachaf, serà l’encarregat de parlar-ho amb la Marina Mateu i també
portarà propostes per part de l’institut IV de Mollerussa el dia 14 de novembre.
Finalment la Desireé palomino, serà la qui gestionarà el tema amb els alumnes del
C.E.E. Siloé i ho parlarà amb la Carme Busca.
Tots els representants demanen als dinamitzadors que elaborin un full amb els
possibles lemes (ja decidits a l’anterior reunió i que consten en acta) que són els que
han d’inspirar els dibuixos de les plaques per tal de tenir-ho de suport pels professors i
alumnes. Acordem que els dinamitzadors enviarem el full la mateixa setmana per
correu electrònic a cada representant.
Els disseny final de les plaques s’acorda que es decidiran als centres educatius a través
d’una enquesta, aquesta enquesta es crearà al C.P.A el dia 14 de novembre.

7.
Resposta de l’institut Terres de Ponent a la carta presentada pel
C.P.A.
Hem rebut resposta per part de l’institut Terres de Ponent davant la carta presentada
per part del C.P.A. en la Comissió de Convivència del Pla Educatiu d’Entorn.
L’institut contesta el següent:
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S’acorda que es contestarà el correu tot agraint la resposta i que mentrestant els
dinamitzadors enviaran un correu a l’institut agraint la resposta i explicant que els
membres del C.P.A. estan elaborant las resposta a la carta. Els responsables d’elaborar
la contesta seran el Josep, l’Arnau i el Zakaria Benataya.

8.

Precs i preguntes.

- S’informa que al mes de gener serà quan es platejarà la possibilitat de canvi de
càrrecs al C.P.A. i en valorarem la continuïtat o no dels que actualment estan
operatius.
- L’Eloi Jordana, expressa una proposta per plantejar a la propera audiència amb
l’alcalde i és la possibilitat de que a la ciutat hi hagi un centre comercial gran. Després
d’analitzar-ho amb els membres del C.P.A. s’arriba a la conclusió que això és una
iniciativa privada en la que l’alcalde no pot decidir.
- El Faissel En Nachaf, si que planteja una pregunta per l’alcalde i és la següent Com és
que els horaris del camp de futbol del Bojan no es compleixen i per tal que l’obrin s’ha
de trucar a l’ajuntament. S’acorda que es platejarà la pregunta a la propera audiència.
Es dóna per finalitzada la reunió a les 18.30 hores i fixant una propera d’extraordinària
pel dia 14 de novembre i moure la ordinària que s’hauria de realitzar el darrer
dimecres de mes, per tal que es realitzi el dia 21 de novembre.
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