Acte de tancament del Consell d’Adolescents de Castellar del Vallès
juliol 2019

Qui?
-

4 Representants dels Adolescents de Castellar del Vallès (CA)

-

Tècnica de l’ajuntament

-

Representants polítics de l’Ajuntament de Castellar del Vallès

-

Urbanins : Bernat i Laia

Quan i on?
-

Dilluns 1 de juliol de 2019, de 17.30h a 19.00h a la sala de Plens de Ca l'Alberola

Què?
Temps
17.30
17.45

17.45
18.30

Activitat
Benvinguda i priorització
Mentre arribem, anem omplint les dianes de propostes i logotips
Reunió de tancament
- Explicació de l’acte de joventut (7 de juny)
- Explicació de l’entrevista a la ràdio
- Manifest
- Nom instagram: Troba el teu espai a Castellar (biografia)
- Valoració i tria del logotip
- Validació i priorització de les propostes
Validació del Reglament i Manual
Valoració del curs (conjunta i individual)

18.30
19.00

Acte de tancament
* Guiat per l’alcalde
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Què hem parlat i decidit?
Els quatre consellers i conselleres han anat arribant a la Sala de Plens i han anat signant el full d’assistència i
plasmant la seva opinió individual en relació a la prioritat de les propostes a treballar i als logotips que s’han
presentat.

Retorn de l’Acte de joventut i la ràdio
Les assistents han explicat el desenvolupament dels dos esdeveniments que han tingut lloc entre sessió i
sessió del CA, als quals han anat alguns representants.
-

Acte de joventut:
Va tenir lloc el dia 7 de juny al Mirador, i hi van assistir membres de diferents iniciatives municipals
dirigides a les persones joves: Taulacció, Fòrum Jove i el Consell d’Adolescents. Durant la sessió
es van explicar les tres iniciatives per compartir-les.
La temàtica central va ser l’espai jove que s’està habilitant a l’espai Tolrà. Es va passar un vídeo de
la part interior de l’edifici que s’oferirà als i les joves, i també es va explicar que serà co-gestionat
entre l’Ajuntament i els mateixos joves. Per fer-ho, hi haurà un grup inicial format per joves que
gestionaran les idees i propostes per l’espai.
Es van fer unes dinàmiques de gravar vídeos i completar una enquesta virtual per comprendre la
idea de co-gestió i també hi va haver berenar.
De cara al curs que ve, el CA podrà recollir idees i fer-les arribar al grup motor de co-gestió.

-

Ràdio:
Tres membres del CA van ser entrevistades a la Ràdio Castellar, juntament amb els dinamitzadors,
el dia 12 de juny. L’experiència va ser positiva, tot i que algunes preguntes els van sorprendre.
Voldrien seguir difonent l’activitat del CA a través de la ràdio després de cada sessió, fins i tot
proposen fer el seu propi programa.
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Manifest
Rellegim el manifest elaborat per explicar què és el CA. Entre les dues sessions a les quals s’ha treballat
el manifest, el resultat seria el següent:
MANIFEST DEL CONSELL D’ADOLESCENTS DE CASTELLAR DEL VALLÈS
El Consell d’Adolescents ha estat creat per diversos joves de Castellar del Vallès que volem millorar
la vila i satisfer les necessitats del col·lectiu, des del nostre propi punt de vista. Està compost per
joves d’entre 12 i 16 anys que també volem ser escoltats.
L’organisme és un espai per parlar i organitzar-se per poder realitzar les activitats que els
adolescents volem fer a Castellar, donant importància a totes les propostes per igual, i executant-les.
Un dels objectius del Consell d’Infants és la igualtat entre tots i totes les joves de la vila.
En relació a les temàtiques que ens interessen, les nostres prioritats són aportar propostes al
disseny de l’espai jove que s’obrirà properament a l’espai Tolrà i la millora del transport públic, en
freqüència i en tarifes.
Quedem que el passarem a comunicació perquè quedi penjat a la web.

Instagram
No s’ha treballat més el tema amb els companys.
S’exposen les dificultats que veuen des de Comunicació de l’Ajuntament per crear un compte i gestionarlo de manera autònoma.
Els participants comentem que no és imprescindible que la gestió sigui totalment seva, però sí que
voldrien un compte propi del CA. Comentem que li direm a l’Ignasi, l’alcalde (tot i que després no acaba
sortint a la reunió).

Valoració i tria del logotip
Entre sessions, s’han passat tres logotips que va elaborar l’Araceli pel grup de Whatsapp i tots i totes hem
anat opinant. En general ens decantem clarament pel logotip que té una estrella, que també ha estat la
prioritat de la diana. Dels altres, un no agrada perquè semblen les lletres d’Star Wars i l’altre té unes
lletres poc clares.
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Els i les assistents han marcat el grau de prioritat que assignarien a cada proposta de logotip, on 1 és la
màxima prioritat i 4 la mínima. L’A representa el logotip amb lletres d’Star Wars, el B el de l’estrella i el C
el missatge encriptat.

Per tant, es decideix que el logotip serà el de l’estrella:

Valoració i priorització de les propostes
S’ha fet un recull de les propostes que han anat sortint al llarg de les sessions i es presenten en dos
formats. El primer és una diana, per prioritzar els que voldríem treballar en profunditat el curs que ve;
l’altre és un llistat de temes que voldríem que l’Ajuntament abordés:
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Preparació de la reunió amb l’Alcalde
Hem repassat els temes que hem treballat aquest curs des del CA i que volem transmetre a l’Ignasi.
Els punts de la reunió són els següents:
-

Comunicació: instagram, ràdio, web...

-

Respresentativitat: 75% instituts / 25% entitats

-

Logotip. Com s’ha treballat i quin ha resultat

-

Organització interna: correus, grup de whatsapp

-

Propostes pel curs que ve

-

Acte de presentació del CA

Validació del reglament i el manual
A partir de tots els temes debatuts durant el curs, s’han elaborat el Reglament i el Manual del CA, que
s’havia enviat prèviament als consellers/es per tal de comentar-lo a la sessió.
El Reglament és un document normatiu, i es comenta que força feixuc, que s’aprova per Ple de
l’Ajuntament.
El Manual és una normativa interna, amb informació més concreta que es pot ajustar cada curs.
Una de les assistents els ha llegit i comenta que ajustaria el procés d’elecció dels candidats. No obstant,
es recorda que és un procés recomanat en cas que un institut tingui molts voluntaris/es, però que no és
obligat. Els participants preferirien que, més que votar els companys/es, el criteri fos dels professors/es.
En general, s’aprova el contingut dels dos documents.

Valoració del curs
Els i les assistents omplen un qüestionari de valoració del funcionament del curs. Com que hi ha pocs
assistents, es farà arribar el qüestionari per correu amb la finalitat de recollir més opinions.
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Què hem parlat amb l’alcalde?
Hem anat a visitar l’alcalde de Castellar del Vallès, Ignasi Giménez, al seu despatx, i ens hem reunit amb ell a
la Capella, juntament amb els regidors Daniel Pérez i Joan Creus.

Hem explicat el treball del curs i les propostes que voldríem treballar el curs que ve. Algunes han generat
debat i ens han fer compartir opinions i experiències.
L’Ignasi ens ha demanat col·laboració per treballar temes de medi ambient. Des de l’Ajuntament estan posant
el focus amb aquest tema i considera que els i les adolescents poden fer molta feina per millorar la situació
actual, que és alarmant i que no permetrà un futur millor si no fem canvis.
A l’entorn d’aquest tema hem parlat sobre l’ús del paper de plata, de la recollida d’escombraries i els
contenidors, de la vaixella de plàstic, etc.
Finalment, ens hem fet tots plegats una fotografia de grup.

Sortint de l’edifici de l’Ajuntament, l’alcalde i els regidors han agraït la feina feta i hem tingut una conversa
distesa sobre les vacances i la cultura d’altres països.
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