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REUNIÓ CONSELL DE PARTICIPACIÓ ADOLESCENT

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

Data: 06 de Setembre del 2018

Hora: 17.00

Assistents:

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

S’excusen i no assisteixen

M.N. Representant de l’Espai Jove Intercultural

K.E. Representant de l’Espai Jove Intercultural

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

M.S. Representant del Col·legi La Salle

P.R. Representant del Half

No s’excusen i no assisteixen:

M.N.                  Representant del Half

P.V. Representant del Col·legi La Salle

M.S.         Representant del Col·legi La Salle

M.B. Representant de del Col·legi La Salle

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 mòbil de contacte nou, nou grup de whatsapp i App del Consell
3. Repartir diplomes i record fotogràfic als membres que no van assistir a l’acte de 

cloenda.
4. Analitzar els encàrrecs que té el president del C.P.A envers el Pla Educatiu d’Entorn.
5. Introducció a l’encàrrec de les plaques de prohibició del joc al carrer.
6. Fixar full de ruta del que farem durant el curs.

Desenvolupament reunió

1. Aprovació de l’acta anterior

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

2. Informació de mòbil de contacte nou, nou grup de whatsapp i App del 
Consell.

S’informa als membres del Consell de Participació Adolescent del nou mòbil de 
contacte amb els dinamitzadors, el 618 314 000. Per tant es tancarà el grup de 
whatsapp que hi havia creat fins ara a l’antic número de mòbil i en crearem un de nou.

També es dóna a conèixer que hem creat una APP del Consell de Participació 
Adolescent de Mollerussa, on es pot accedir a totes les actes del consell, l’Instagram, 
Twitter, i Blog del C.P.A.

3. Es donen els diplomes als membres del C.P.A. que no van poder al 
juny a l’acte de cloenda del C.P.A., així com la fotografia de record.

4. Analitzem els encàrrecs que té el president del C.P.A envers el Pla 
Educatiu d’Entorn.

S’acorda poder pactar amb els centres educatius i recursos socials dl municipi, un dia a 
l’any 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 portar un mocador i/o una 
samarreta blanca, per tal que no hi hagi diferències entre els infants i adolescents per 
l’ús de determinades robes de marca.

Es delega en la figura del president per part dels membres del CPA a que realitzi una 
carta per tal de fer-la arribar als diferents centres educatius de Mollerussa les 
reflexions següents: 
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- 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.

- Cal fer arribar un escrit a la comissió de convivència dins el pla 
educatiu d’entorn per potenciar l’intercanvi de llibres, o la seva socialització, 
així com el  reciclatge i reutilització de material a tots els centres educatius de 
Mollerussa.

- Es planteja la necessitat de fer arribar a la mateixa comissió la 
necessitat de tenir més present l’educació intercultural.

També s’acorda que si el president ho estima demani la col·laboració pel grup de 
whatsapp del C.P.A. i l’ajudaran a realitzar la carta, que haurà de donar i explicar 
davant els representants dels centres educatius i recursos socials del municipi que 
formen part de la comissió de convivència del Pla Educatiu d’entorn de Mollerussa.

5. Introducció a l’encàrrec de les plaques de prohibició del joc al 
carrer.

A partir del que es va posar de manifest en l’anterior audiència amb l’alcalde el qual va 
encarregar al C.P.A. de que havien d’estudiar com s’han de substituir les plaques 
existents a Mollerussa que marquen la prohibició de jugar a pilota en determinats 
espais públics i que a més s’havia de contemplar com es donaria a conèixer entre els 
infants i adolescents de com s’ha d’utilitzar l’espai públic en referència al joc.

Es visualitza un vídeo on es treballa la importància del joc pels infants i adolescents, 
s’analitza el joc com un dels drets de la CDN, concretament corresponent a l’article 31. 
A més s’estudia com es va realitzar aquesta mateixa tasca a Alcalà de Henares que 
també és un municipi que és Ciutat Amiga de la Infància

A partir de tot això  s’acorda:

Que es farà un procés participatiu amb els centres de secundària de la ciutat per tal 
d’escollir el lema i el format que haurà de tenir la placa. I que més endavant ja es veurà 
tant com és donen a conèixer les plaques als centres de primària, com i si es fa alguna 
acció sensibilitzadora per un us de l’espai públic respectuós.
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Ara bé, com que Mollerussa està realitzant el procés de reforma del centre urbà, i no 
sabem com quedarà definit l’espai urbà. Es valora la necessitat de que l’equip 
d’arquitectes que ho està realitzant, vingui a una reunió del C.P.A. i ens ho expliqui. És 
més es valora la oportunitat que això representa per poder fer arribar idees o 
propostes envers el joc i mobiliari urbà. Per aquest motiu es visualitza alguns exemples 
de propostes recollits en una pàgina web anomenada Criatura Creativa.

Per això, es delega als dinamitzadors del CPA que es posin en contacte amb l’equip 
d’arquitectes per tal de gestionar un dia i hora per fer efectiva aquesta reunió 
extraordinària. 

6. Fixar full de ruta del que farem durant el curs.

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.

L’Arnau proposa una sèrie de coses que van parlar juntament amb el Josep i que queda 
pendent de veure com es poden abordar al llarg de tot el curs: 

- S’aporta la idea de creació d’una APP per als ciutadans de Mollerussa 
(empadronats) que promogui i incentivi el consum dins de Mollerussa 
Comercial. Proporcionant descomptes per a joves, famílies monoparentals i 
nombroses, etc a l’hora d’anar a comprar a supermercats, botigues del poble, 
cultura. 

Per dur a terme aquesta acció abans ho comunicarem a l’Ajuntament per 
estudiar-ne la seva viabilitat i si cal i se’ns autoritza ja contactarem amb Àlex 
Català, president de Mollerussa Comercial.

- S’aporta la idea de creació d’un bicyng a Mollerussa, possibilitat de llogar 
bicicletes i moure’ns per la ciutat amb més facilitat. Lligant-ho amb la nova 
proposta de ciutat. 

Una vegada analitzada aquesta proposta, s’acorda que caldrà treballar-la per 
tal de presentar-la  a la propera audiència amb l’Alcalde. 

A partir del gener s’ha de crear la comissió per preparar l’Xtreme Action Mollerussa. 
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Finalment, també caldrà veure com es presenta a la ciutadania l’informe de 
desigualtats en la vida quotidiana dels joves que va ser realitzat l’any passat per els 
membres del CPA. 

 Es dona per finalitzada la reunió a les 18.40 hores.
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