Acte de creació del Consell d’Adolescents de Castellar del Vallès
febrer 2019

Qui?
-

15 Representants dels Adolescents de Castellar del Vallès (CA)

-

Famílies dels/les representants

-

Representants polítics de l’Ajuntament de Castellar del Vallès

-

Tècnics/ques de l’ajuntament

-

Urbanins : Bernat i Laia

Quan i on?
-

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

Què?
Temps

17.30
18.15

18.15
18.30

Activitat

Participants

Presentacions i treball amb Consellers/es
-10’ Dinàmica lúdica per conèixer-nos, trencar el gel i definir el Consell
-25’ Dinàmica per validar els temes a tractar i els interessos dels Consellers/es
-10’ Debat sobre el contingut i objectius del curs pel Consell
*guiada per Urbanins
Presentació del projecte
Explicació del projecte
Resolució de dubtes de les famílies dels Consellers/es
*guiada per Urbanins
Acte de creació

18.30
19.00

*presidida i guiada per l’alcalde
A la sortida, es recullen les dades dels representants i l'autorització de les
famílies que no l’hagin fet arribar als instituts.

CA
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Urbanins
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Famílies
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Urbanins
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Famílies
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Què hem parlat i decidit?
Els Consellers i Conselleres han anat arribant a la Sala de Plens i han agafat una llibreta i un bolígraf, han
signat el full d’assistència i s’han enganxat una etiqueta amb el seu nom.

Presentacions i objectius del Consell d’Adolescents
Per inaugurar la trobada hem sortit als jardins de Ca l’Alberola i hem fet una activitat per conèixer-nos i
per parlar una mica dels objectius del Consell d’Adolescents.
Hem fet el joc del “pistoler”, que hem batejat amb el nom del “moderador”. Amb aquesta dinàmica ens
hem anat presentant un a un i han anat sortint temes que interessarà parlar més a fons al llarg del curs.
En relació al Consell, hem dit:
-

Esperem que serveixi per millorar Castellar

-

Volem que la nostra veu sigui escoltada

-

Ens interessa escoltar opinions d’altres companys/es de la mateixa edat

-

Ens sembla una activitat interessant a fer a les tardes

-

Ens agradaria qüestionar el nom del Consell: adolescents?

Pel que fa a les propostes pel poble ha sortit:
-

Cal un espai (local) per joves a Castellar

-

Voldríem més places on estar; actualment, les que més utilitzem són la plaça Catalunya i l’Europa

-

Voldríem millorar l’skatepark

-

Ens agradaria que els bars tinguessin preus més assequibles pels joves

-

No ens agrada compartir l’espai públic amb els infants

-

Voldríem més activitats recreatives a la vila, per no haver de fer-les a Sabadell (cinema, centre
comercial, etc); tot i que reconeixem que això no és tan tasca de l’Ajuntament

Temàtiques del curs
Hem tornat a la Sala de Plens i es hem dividit en 5 grups de tres per parlar de com voldríem organitzarnos per treballar els temes que se’ns proposen per aquest curs: organització interna, comunicació, imatge
gràfica, mapa social i l’acte de presentació final.
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Cada grup té un paper amb un títol, un parell de frases que el defineixen i unes preguntes. També el
cronograma de funcionament del curs, per saber com i quan estan previstes les trobades. Els grups es
reparteixen per la sala i comencen a treballar.
Després es posen en comú les conclusions; un representant de cada grup ens explica el que han
comentat:
-

Organització interna: Han posat l’accent en el nom del Consell i l’elecció dels representants. Entre
tots hem valorat que ens sembla bé abordar un parell de temes organitzatius a cada una de les tres
sessions, així no serà tan pesat. Decidim que a la propera sessió treballarem els dos temes que han
destacat.

-

Mapa social: Destaquen que cal consultar a les respectives classes per valorar com ho farien. Els
sembla bé treballar-ho monogràficament al llarg d’una sessió.

-

Imatge gràfica: Els interessa treballar el logotip, que serà el segell de totes les activitats, cartells,
transformacions, etc, desenvolupades pel Consell. Proposen ser ells mateixos els qui facin
propostes pel logo (juntament amb els companys representats). Els sembla bé també que aquest
sigui un tema monogràfic d’una sessió.

-

Comunicació: Apunten que el Manifest hauria de ser més concís i motivador que el del Consell
d’Infants, que és molt llarg i, segons diuen, ningú el llegeix. Pel que fa als mitjans, diuen que voldrien
crear un instagram per comunicar el que fan al Consell. Els sembla bé treballar aquest tema
monogràficament i, entre tots, decidim que sigui el tema de la propera sessió de treball.
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-

Acte de presentació: Caldria treballar-lo amb col·laboració amb l’Ajuntament; per tant, aniria bé
treballar-lo a les dues últimes sessions, ja que si ho fem només a l’última, serà més difícil de
gestionar i coordinar.

Entremig de la conversa, també sorgeix la necessitat de reservar un espai de les sessions per anar
recollint propostes concretes per la Vila, així es podrà encaixar millor l’encàrrec per treballar el curs que
ve. Finalment, ens preguntem si caldria treballar altres temes organitzatius, per l’any de creació, i de
moment sembla que aquests ja encaixen.

Què hem explicat a les famílies?
-

Definició dels Consells d’Infants i adolescents: organisme estable de participació, en aquest cas local.

-

Antecedents:
o

Consell d’Infants que ja fa deu anys que funciona a Castellar, amb representants de 5è i 6è que,
quan pleguen, demanen continuïtat al projecte.

o

Encaix en projectes d’abast municipal: PLIA (Pla Local d’Infància i Adolescència) i Segell de
Ciutat amiga de la infància.

-

Objectius de l’organisme per aquest curs: Creació participada, amb els adolescents. Inici d’un procés.
Els nois i noies expliquen com han decidit organitzar-se.

-

Objectiu a llarg termini: que la veu dels adolescents s’escolti a l’Ajuntament.

-

Composició inicial: 12-16 a partir dels instituts, proporcional a l’alumnat dels centres. Pot variar el curs
que ve.

-

Calendari: 3 sessions de treball l’últim dijous de cada mes (març, abril i maig) i acte públic de
tancament.

-

Finalment, s’han resolt alguns dubtes i s’ha repartit el full d’autorització necessari per cada un dels
representants.
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Què hem parlat amb l’alcalde?
L’alcalde de Castellar del Vallès, Ignasi Giménez, s’ha assegut al centre de la Sala de Plens, al costat dels i
les representants del grup impulsor del Consell d’Adolescents per conversar sobre la importància i el paper
d’aquest organisme estable de participació al municipi i per conèixer els seus neguits i interessos.

Alguns i algunes representants que ja havien format part del Consell d’Infants anteriorment, expliquen la seva
experiència i alguns dels projectes que es van desenvolupar durant la seva participació.
Un dels temes que ha sorgit durant la conversa ha estat el centre jove que s’està habilitant a l’espai Tolrà. Els
tècnics i polítics de joventut, presents a la trobada, han convidat als i les representants del Consell
d’Adolescents a reunir-se amb els joves que estan implicats en el projecte per participar-hi també. D’altra
banda, l’alcalde els ha proposat recollir propostes d’activitats per fer al nou espai.
També ha sortit el tema del nom de l’organisme. Han manifestat que se senten una mica menyspreats com a
col·lectiu, tant a l’espai públic (per com els mira la gent gran, com per la connotació negativa que té la paraula
adolescent o estar a “l’edat del pavo”.
S’ha parlat dels mòbils, debatent sobre les diferències entre l’ús que en fan nois i noies, el grau d’addicció, el
bulling, etc. Però al llarg de la sessió els representants no n’han fet ús i s’han mostrat connectats amb les
activitats i converses proposades.
Un altre dels temes que ha sorgit és el de l’educació. Els nois i noies han expressat la desconnexió que
perceben entre el “món real” i el que els expliquen i viuen a l’institut.
Finalment, ens hem fet tots plegats una fotografia de grup.
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De què parlarem a la sessió de març?
-

-

-

Organització interna. Reservarem un espai a l’inici de cada sessió per treballar alguns aspectes. Els
primers a abordar, seran:
o

nom del Consell

o

sistema d’elecció dels representants

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

manifest concís i motivador

o

instagram per comunicar el que fem al Consell

Propostes per Castellar del Vallès. Reservarem un espai a cada sessió per anar-les debatent i
recollint, si n’hi ha.
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