Acta de la sessió 2 - Consell d’Adolescents de Castellar del Vallès
març 2019

Qui?
-

17 Representants dels Adolescents de Castellar del Vallès (CA)

-

Tècnica de l’ajuntament

-

Representant política de l’ajuntament

-

Urbanins : Bernat i Laia

Quan i on?
-

Dijous 28 de març de 2019, de 17.30h a 19.00h a la sala de Plens de Ca l'Alberola

Què?
Temps

Activitat

17.30
18.15

Benvinguda i organització interna
Conversa de valoració del treball amb els companys i la logística als instituts
Recull d’idees pels dos temes de treball
- Escollir nom del grup i del consell
- Sistema d’elecció dels representants
Conclusions i temes per la propera sessió. (càrrecs durant les sessions?)

18.15
19.00

Comunicació
Mitjans que podem utilitzar i idees recollides
Grup 1: Manifest
Grup 2: Instagram
Grup 3: Blog/web, ràdio i premsa
Conclusions i temes per la propera sessió.

Què hem parlat i decidit?
Els Consellers i Conselleres han anat arribant a la Sala de Plens, han signat el full d’assistència i s’han
enganxat una etiqueta amb el seu nom; els qui no havien vingut a la primera sessió han agafat la llibreta i el
bolígraf, obsequi de l’ajuntament.
Es recorda que alguns no han fet arribar el full d’autorització; se’n reparteixen de nou. Alguns no han rebut el
mail de convocatòria. Caldrà assegurar que això funciona.
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Hem fet un repàs del projecte, les sessions que hi ha, el treball a les aules, etc. Alguns/es dels i les
representants del consell han pogut treballar propostes amb els seus companys i companyes, d’altres ho han
fet en hores de pati, i alguns/es s’han sentit poc recolzats/des per l’entorn.

Fòrum Jove + Taula Acció + Consell d’Adolescents
Es comenta la possibilitat de fer una sessió conjunta amb altres grups de joves de Castellar per compartir
una estona junts/es, conèixer els altres projectes i parlar de l’espai que s’està habilitant a l’espai Tolrà. Es
decideix assistir-hi, i el tema ens motiva. Es consulta si seria preferible fer la trobada un dissabte al matí o
un divendres a la tarda vespre i, malgrat no hi ha unanimitat (3 persones no poden), la majoria prefereix
divendres. En tot cas, diem que hi poden anar uns quants i explicar-ho a la trobada després.

Activitats que ens agrada fer a Castellar
Fem una dinàmica al jardí de l’Ajuntament, que permet conèixer-nos una mica més i compartir les coses
que ens agrada fer a les places i carrers de la vila.
Les activitats que surten són: passejar amb els amics, anar a Sabadell, entrar a edificis abandonats, anar
de compres, fer parkour o córrer.

Organització interna
Nom del Consell
Debatem el nom del consell, per saber què els han dit els companys sobre el tema. Comentem que ja ens
sembla bé que es digui oficialment Consell d’Adolescents, ja que joventut és una altra franja, que inclou
persones més grans de 18 anys. El que sí que es proposa és utilitzar les sigles CA, per abreviar.
Així doncs, decidim que el nom que ens posem sigui col·loquial, per dir-lo entre nosaltres, i només per
aquest grup impulsor del Consell d’Adolescents. Les propostes que recollides són les següents:
“Castellanis Joves”, “Secta d’Adolescents”, “Francmasoners”, “Secta de Mozart”, “Puig” i “La Mola”.
A través de la dinàmica que fem al jardí, es fan unes votacions i surt escollida, amb bastanta unanimitat,
la proposta de “Secta d’Adolescents”. El nom genera dubtes, llegim la definició i hi ha algunes parts que
no encaixen, però la majoria diem que ens agrada igualment; així doncs, el nom col·loquial del grup,
aquest curs, sembla que serà aquest. De totes maneres, quedem que ho reflexionarem de cara a la
propera sessió.
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Propers temes organitzatius
Per tal de decidir quins temes d’organització interna tractem a la propera sessió, debatem la necessitat de
cada un d’ells. No considerem necessari establir uns càrrecs fixes al llarg del curs, a cada sessió sortiran
voluntaris per anotar, fer fotografies, moderar, etc.
Comentem que interessaria parlar dels sistemes de recollida d’informació amb els companys. Han sorgit
algunes idees com fer-ho a través de la web, enlloc de personalment al o la representant, però no hi ha
consens. Caldrà debatre-ho.
Altres temes organitzatius que preocupen són el nombre de sessions, que també caldria parlar-ne i
valorar les opcions; i el relleu i l’elecció dels candidats, tema que podem treballar de manera monogràfica
quan fem el mapa social.
A la primera sessió es va crear un grup de whats, que s’amplia a aquesta trobada. Considerem que es pot
fer un treball per comissions bastant independent i que les trobades serveixin per posar en comú la feina
feta.

Monogràfic: Comunicació
Els temes que vam quedar que parlaríem són: Instagram i Manifest. Comentem si considerem que fa falta
parlar d’algun altre mitjà i es decideix fer un tercer paquet que sigui: Ràdio, web/blog i publicacions a
l’Actual. Ens posem a treballar en grups voluntaris i traiem les conclusions següents.

Ràdio
Els membres del grup escriuran un correu a la ràdio per preguntar com es podria fer per intervenir en
algun programa. Més que explicar el que fa el CA, voldrien explicar el punt de vista dels adolescents.
També voldrien que s’obrís a la participació d’altres adolescents de la vila que hi truquin o enviïn mails.
Web o blog
Es crearà un espai virtual del CA amb el mateix format que té l’Ajuntament, per garantir que l’any que ve
es mantingui. A la propera sessió es podran pensar els continguts.
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Manifest
Resolen alguns dubtes plantejats i comencen a treballar per redactar-lo. Miraran d’acabar-lo per la
propera sessió. A la resta de CA els sembla bé el fragment ja redactat.
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Instagram
Es voldria que la gestió de l’instagram la fes el propi grup. Es comprometrien a mantenir-lo actiu, més nllà
dels dies de les sessions. Es proposa que cada mes se n’encarreguin tres persones i es canviï la
contrasenya. Si es fes així, hi podria haver sempre alguna de les dinamitzadores que tingués les claus per
si hi ha algun problema.
El grup escriurà un correu amb la definició del funcionament del compte que s’imaginen a la Mercè Costa
(infancia@castellarvalles.cat) o a Urbanins (info@urbanins.cat) per tal que es pugui comunicar a
l’Ajuntament.

*Cada un dels grups de treball es converteix en una comissió de treball que desenvoluparà més les
propostes de cara a la propera trobada.
Proper tema monogràfic
Al llarg de la sessió ha sortit diverses vegades el tema del logotip. Considerem que és important treballarlo i tenir-lo a final de curs. Es diu que millor si es pot ajudar un professional de l’Ajuntament.
L’altre tema monogràfic és el mapa social, que podem deixar per la darrera sessió perquè potser no
necessita de tanta previsió de temps.

Propostes per Castellar
Alguns han recollit propostes per Castellar, però no hem tingut temps per parlar-ne. A la propera sessió
caldrà tenir-ho en compte i reservar un temps per treballar-les.

De què parlarem a la sessió d’abril?
-

Organització interna. A l’inici de la sessió tenim un temps per treballar alguns aspectes.
o

nom del Consell: Reflexió sobre el nom col·loquial del grup per aquest curs: Secta d’Adolescents.

o

Sistemes de recollida i canalització de propostes dels representats
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-

Comunicació. Explicació del treballa de les comissions i contingut de l’espai web.

-

Logotip. Tema monogràfic de la sessió. Sobretot, ens centrarem en:

-

o

Imatge o logotip?

o

Qui el dissenya? Com ho fem?

o

Calendari

Propostes per Castellar del Vallès.

Com ho valorem?
Al final de la sessió, hem expressat l’opinió en relació a la sessió, per tal que els dinamitzadors ho tinguin en
compte.
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