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Acta de la Sessió 3   -  Consell d’Adolescents de  Castellar del Vallès  

            ab r i l  2 0 19  

Qui? 

- Representants dels Adolescents de Castellar del Vallès (CA) (12 persones) 

- Tècnica de l’ajuntament  

- Urbanins : Bernat i Laia 

Quan i on? 

- Dijous 25 d’abril de 2019, de 17.30h a 19.00h a la sala de Plens de Ca l'Alberola 

Què?                     * Mentre anem arribant, anotem les propostes per Castellar, nostres o dels companys/es. 

Temps Activitat 

17.30 

18.15 

Benvinguda i organització interna       

Conversa de valoració del treball als instituts, les comissions i de les sessions (llarga?)        [ronda] 

Dos temes d’organització interna 

- Nombre de sessions, lloc i horari       

- Informació i recollida de propostes dels companys i companyes   

Reunió pendent amb Fòrum Jove i Taula Acció  

Recapitulem els temes organitzatius de la darrera sessió: 

- Càrrecs: es faran a cada sessió, en funció de les necessitats 

- Nom oficial: CA; Nom col·loquial: Secta d’adolescents?  

Conclusions i temes per la propera sessió: composició i edats 

18.15 

18.30 

Propostes per Castellar del Vallès 

Es llegeixen en veu alta les propostes que provenen dels companys 

Quines ens semblen més interessants pel conjunt dels i les adolescents?         

18.30 

19.00 

Comunicació 

Retorn i validació del treball per comissions: manifest, ràdio, instagram i web/blog  

Logotip 

Recull obert de propostes (pot ser logotip) o encàrrec a l’Ajuntament (imatge)?       [prèvia + ronda] 

Temàtica. Què ha de transmetre?  /  Lema  /  Grafisme. Colors i formes.         [ronda] 
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Què hem parlat i decidit? 

Els Consellers i Conselleres hem anat arribant a la Sala de Plens, hem signat el full d’assistència i ens hem 

enganxat una etiqueta amb el nom; els qui no havien vingut a les anteriors sessions, 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. Molts ja han rebut el 

mail de convocatòria, però no tots/es. 

Avui es proposa una dinàmica per organitzar els diferents debats que surtin al llarg de la sessió. Consisteix 

en: 

- Ens posem en cercle 

- Un té una pilota i la passa al del costat que vulgui i van dient l’opinió sobre aquell tema. 

- Quan s’acaba, l’últim n’extreu les conclusions i el primer modera el debat. 

- En cas que es requereixi ronda per un altre tema, l’últim tira la pilota al proper que començarà ronda. 

- El secretari/a anota, i és sucre de ser primer o últim. 

Els temes debatuts i decidits són els següents: 

Fòrum Jove + Taula Acció + Consell d’Adolescents 
Es recorda que es va decidir que al CA li interessava fer una trobada 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. La majoria vam dir, a l’anterior sessió, que preferia fer-la un divendres a la tarda. 

Encara no hi data per la trobada. 

Organització interna 

Nombre de sessions, lloc i horari 

El lloc de trobada ens sembla bé a tots i totes. 

De cara al curs que ve, es parla de la possibilitat d’allargar les sessions, o de fer-les d’una hora i reservar 

la 1/2h per si s’han de fer sessions extres, de fer-les cada 15 dies, etc.  

Al final, l’opció que genera més consens és deixar l’horari tal com està i fer sessions un cop al mes. En tot 

cas, es podrà programar alguna sessió extra en cas que ho necessitin perquè hi ha molta feina.  

El treball en comissions entre sessió i sessió no es considera que pugui substituir les sessions; de 

moment, no ha funcionat massa. 

Contingut i dinàmiques de les sessions 

Alguns/es vam valorar que l’anterior sessió havia estat llarga. Es deu a una percepció de parlar massa 

estona del mateix i no avançar. Es comenta que els agradaria fer més jocs i que anéssim més per feina. 

Es proposa dividir més el grup i treballar per parelles o grups petits, en paral·lel i posar en comú la feina al 

final de la sessió. 
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Informació i recollida de propostes dels companys i companyes 

En general, els companys dels instituts no són gaire participatius. Després de debatre diverses opcions, 

es considera que el millor sistema per fer-los partícips del projecte seria: 

- Demanar al professorat poder passar per les aules a explicar el que s’ha fet a les sessions i 

recollir propostes; els mateixos conseller/es les anotem i les portem a la sessió. 

- Com a CA, pensar preguntes més concretes per fer als companys o passar enquestes online. 

- En paral·lel, hi podria haver l’opció que puguin fer arribar les propostes a una adreça de 

correu, però no seria la via principal. 

Nom del Consell 

Com vam dir a la darrera sessió, ens sembla bé que el nom oficial de l’organisme sigui Consell 

d’Adolescents i es poden utilitzar les sigles CA, per abreviar. 

Internament, ens direm Secta d’Adolescents o, per ser més discrets: S.A. 

 

Propostes per Castellar del Vallès 
Hi ha pocs representants que portin propostes dels companys i companyes. 

Es recullen totes, s’expliquen i les agrupem: 
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Com a CA, les que ens semblen més interessants són: 

- Espai jove: es recullen algunes propostes que portarem a la reunió amb Taula Acció i Fòrum 

Jove, relacionades amb aquest espai que podrem tenir disponible. 

- Transport públic: Temes de gestió dels abonaments del transport, millora del servei existent 

(arribar a Can Font o incrementar freqüència dels autobusos que van a les urbanitzacions i St. 

Llorenç) i implantació d’un tramvia. 

- Fonts: Posar més fonts i arreglar les existents. 

Comunicació 
Interna: Farem un grup de google per estar tots i totes en contacte per correu i poder decidir algunes 

coses entre sessió i sessió. 

Manifest: No hi ha cap de les persones que el van treballar el darrer dia, no sabem si està acabat. 

Ràdio: Els de la comissió han escrit a la ràdio, però no tenim resposta. Ens agradaria poder anar un dia 

allà. En funció de la resposta, ens organitzarem per anar-hi. 

Instagram: Es proposa consultar als companys i companyes el nom de l’instagram. Cal redactar la 

proposta de funcionament per fer-la arribar a l’ajuntament i poder tenir resposta a la propera sessió. 

Web / Blog: no hem avançat. 

Logotip 
S’exposen les possibilitats en relació al logotip. Tenim dues opcions: 

 Fer-lo nosaltres (pot ser logo): al CA, concurs obert, altres entitats, etc. 

 Encàrrec a l'ajuntament (ha de ser imatge) 

Decidim que l’han de fer adolescents i que serà logotip. Inclourà les lletres CA. 

Ens donen alguns consells, des de comunicació de l’Ajuntament: 

 El logo és una eina comunicativa que representa el Consell d’Adolescents. S’ha de tenir clar el 

concepte que es vol transmetre, eliminant el que és superflu. Fer la mínima expressió d’una idea. 

 Ha de ser reconeixible, identificable i comprensible. 

 Ha de ser reproduïble fàcilment en qualsevol color. Si el logo té molts colors caldrà presentar 

també una versió en 1 color per facilitar-ne la possible reproducció. 

El missatge que acordem que ha de transmetre és que els adolescents existeixen i que necessitem un 

lloc a Castellar del Vallès. 

Alguns dels representants tenen idees de gent que ens pot ajudar: escola d’art, dissenyador gràfic, 

graffiter/a, etc. Ho consultaran, a veure si ens donen consells i/o ens poden ajudar. 

D’altra banda, alguns s’ofereixen a portar propostes. 

Els companys/es de classe poden participar de l’última votació, quan ja tinguem diverses alternatives. 

El proper dia hi hauria d’haver un grup que es dediqui força estona a això. 
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Aquest és el resum dels diferents temes tractats a la sessió: 

 

Quins encàrrecs tenim? 

- Organització. 

 Pensar la composició del CA i les edats dels representants. (Tots/es) 

 Pensar el sistema elecció dels candidats i candidates al CA. (Tots/es) 

- Comunicació.   

 Interna: Fer el grup de correu. (Urbanins) 

 Manifest: Acabar-lo. (Comissió) 

 Ràdio: Gestionar la resposta que ens facin arribar. (Comissió) 

 Instagram:  

Consultar als companys i companyes el nom de l’instagram. (Tots/es - companys/es) 

Redactar la proposta de funcionament i fer-la arribar a l’ajuntament. (Comissió) 

 Web/blog: Pensar contingut (Tots/es) 

- Logotip. 

 Parlar amb la gent que ens pot ajudar: escola d’art, dissenyador gràfic, graffiter/a, etc. Ens donen 

consells? Com ens poden ajudar? (Voluntaris/es) 

 Fer esborranys de possibles logotips (Voluntaris/es) 

 Pensar possibles lemes (Tots/es) 
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- Propostes per Castellar del Vallès.  

 Explicació de les propostes comentades i recollida de noves idees (Tots/es - companys/es) 

- Acte de Constitució del CA.  

 Idees sobre el format que volem, activitats, organització, etc (Tots/es) 

 

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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