PRIMERA ACTA DEL 1r CONSELL D’ADOLESCENTS DE SITGES
CURS 2020 – 2021
Degut a la situació actual de pandèmia amb el virus Covid-19 fem la reunió de manera
telemàtica utilitzant la plataforma zoom.
La reunió comença a les 18h del 19 de gener del 2021. Es reuneix en sessió ordinària el
1r CONSELL D’ADOLESCENTS DE SITGES, a la qual hi concorren els següents
consellers i conselleres:
Inés Antón Anfosso, Mar Ruiz Gallardo, Erika Tarrafeta Torrico, Nora Reig Gil, Diego
Olmedo Garrido, Nora Puche Barba, Judith Sànchez Benito, Enric Massó Eroles.
Per part de l’Ajuntament hi compareixen la coordinadora Carolina Martínez García i la cap
de departament Bebe Muntané Peris en substitució de la dinamitzadora Rocío Martín
García.
Excusa assistència: La dinamitzadora Rocio Martín García
No assisteixen: El Dylan Garcia Rivera
Es llegeix l’ordre del dia que és el següent:
1.- Presentació de Consellers i Conselleres
Farem un Joc de presentació: Haureu d’explicar als demés qui sou, de quina escola
veniu, el motiu/finalitat pel qual heu volgut ser Consellers/es i una mica les vostres
aficions...
2.- Reglament Intern
Qui som? Què hem de fer al Consell? Com ens organitzarem? Com funcionarem?. De
manera grupal i compartida exposarem com treballarem al Consell d’Adolescents.
3.- Aportació de propostes
Explicarem els documents que farem servir. I establirem com fer arribar propostes i com
les organitzarem. En la segona sessió (data a escollir) iniciarem la tria del projecte
d’enguany.
Farem una dinàmica en la qual els consellers i conselleres exposareu quines creieu què
són les necessitats dels adolescents i que encara els equipaments de la vila no
cobreixen.
4.- Precs i preguntes
Qualsevol cosa que no hagi quedat aclarida aquí la resoldrem.
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PRIMER: PRESENTACIÓ DE CONSELLERS I CONSELLERES
La coordinadora dona la benvinguda als consellers/eres i els hi comenta el funcionament
de les sessions.
En aquesta primera sessió i per tal de conèixer els noms de cadascú, la coordinadora
proposa fer una dinàmica de grup on ens hem presentat dient qui som, de quin institut
venim i amb quin color ens identifiquem i perquè. Al final ha sortit un Arc de Sant Martí
molt bonic ja que els i les Conselleres s’han identificat amb molts colors diferents. Per fer
aquesta activitat hem utilitzat l’aplicació padlet via on-line.

SEGON: REGLAMENT INTERN
La Carol explica els punts principals del Reglament del Consell d’Adolescents. És
important que si un dia no es pot venir s’ha d’avisar i que la feina feta furant aquell més
amb els companys i companyes d’institut ens la poden fer arribar al correu electrònic per
poder tenir-la en compte encara que no s’assisteixi aquella sessió.
També s’explica que aquest any el Consell comença només amb alumnes de 1r i 3r
d’ESO per seguir el reglament i l’any que ve ja hi serà tothom. La candidatura té una
durada de 2 anys i en acabar 2n d’ESO i 4rt d’ESO acaba la representació al Consell
d’Adolescents.
Per últim també s’explica que la Generalitat de Catalunya va constituir l’any 2014 el
CONSELL NACIONAL DELS INFANTS I ELS ADOLESCENTS DE CATALUNYA
(CNIAC).
Que el conformen dos consellers/eres de cada Consell d’Infants/Adolescents (EN EL CAS
DE Sitges serà 1 membre del Consell d’Infant si 1 membre del Consell d’Adolescents) i
que el càrrec de Conseller/a del CNIAC té una durada de dos cursos (encara que el
representant ja no sigui membre del Consell d’Infants/Adolescents).
Que el deure dels Consellers/eres es assistir a les convocatòries del CNIAC i que es fan
aproximadament entre 3 i 4 sessions durant l’any, en dissabte al matí i que hi van en
representació de tots els infants de Sitges i també en representació del Consell d’Infants
de Sitges.
I que no escollirem representant per que es va escollir l’any passat i és de dos anys la
candidatura. Així que fins l’any que ve no toca fer l’elecció.
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Per altra banda, les sessions del Consell d’Adolescents sempre s’iniciaran a les 18:00
hores i s’acabaran a les 19:30hores.
I que ens reunirem una vegada al mes i tot seguit haurem de fixar per votació el
dia/setmana de cada mes.
El Consell treballa mitjançant el consens, si no ens posem d’acord, votarem a mà alçada.
Tots els vots tenen el mateix valor i és important saber que representen a tots els seus
companys i companyes.
Per últim, toca escollir quin dia i setmana del mes seran les següents reunions. La Carol
explica que per confeccionar el calendari de sessions seguirem un ordre:
1. Cada conseller/a i consellera escollirà quin dia/dies de la setmana li va millor per
fer la sessió del C.A., votareu i s’aprovarà per majoria.
2. Si el dia de la setmana escollit és festa, ho passem a la setmana següent.
3. Cada conseller/a escollirà una de les quatre setmanes de mes per triar quina serà
la que fem la reunió.
Carol va dient el dia de la setmana i els Consellers/eres voten a ma alçada, tenint en
compte els seus interessos. Es poden votar tants dies com vagi bé fer el Consell.

Votacions pel dia de la setmana:
Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

3

5

4

2

0

Veient els resultats el dia escollit per les reunions serà els dimarts.
Setmana del mes:
La Carol pregunta quina setmana del mes els hi va millor fer les reunions i ells proposen
que sigui la primera setmana de cada mes.
Tots els Consellers/eres hi estan d’acord.
Resultat: Les sessions seran els dimarts de la primera setmana de cada mes

La propera sessió serà el dimarts 2 de febrer de 2021
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Junt amb la propera convocatòria us farem arribar el calendari de cada sessió, el
Reglament del Consell d’Adolescents i el full d’aportació de propostes.

TERCER: APORTACIÓ DE PROPOSTES
Carol explica com han de ser les propostes de millora que vulgui aportar cada
Conseller/a, han de ser propostes de millora del dia a dia del poble, realitzables i d’àmbit
general que en pugui gaudir tothom.
S’han d’escollir entre totes les propostes debatudes amb els seus companys de l’Institut.
Avui es tracta d’una sessió inicial en què no s’esperava tenir propostes però com que
tenim 3 ex conselles i conselleres d’Infants ja han portat propostes. Amb la resta de
Consellers i conselleres s’acorda que en la propera sessió ja en portaran.
S’exposen per part d’alguns Consellers/eres les següents propostes de millora pel poble i
possibles projectes, tot a mode de pluja d’idees. Però abans la Mar i l’Erika expliquen que
tenen problemes per recollir les propostes perquè no coincideixen les tutories. La Bebe
proposa que ho facin a través dels delegats de classe.
Les propostes aportades són:
Mar:


Posar més fonts d’aigua. La Bebe explica que algunes es van trencar pel mal ús.

Erika.


Posar llum al camp de futbol del costat del Carrefour ja que quan cau el sol no es
pot utilitzar.

Nora P.:


Posar punts wifi gratis al carrer. I el Diego afegeix que aquests punts wifi tinguin
endolls per carregar els mòbils com per exemple fan als aeroports.



Arreglar les voreres del Vinyet.



Posar més llum al pont de fusta del Parc de Can Robert i amb més potència. La
Bebe explica que hi ha un Pla elaborat des de l’Ajuntament i que ja s’estan
canviant els llums de la vila ja que amb els anys perden intensitat.



Piscina municipal a l’aire lliure.

Diego:


Disponibilitat de bicis o patinets de lloguer com el bicing de Barcelona.



Un altre pavelló o espai a l’aire lliure per fer activitats.
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Reformar les cistelles del Parc de Can Robert i altres camps.



Fer un Skate parc més gran ja que cada cop hi ha més gent. Així es podrien dividir
per edats.

Judith:


Posar màquines expenedores d’higiene íntima femenina pel poble. La Carol es
compromet a gestionar una màquina expenedora des de ja a l’Espai Jove de
Sitges.

Nora R.:


demana un Skate Park també al Garraf ja que els adolescents d’allà no tenen
facilitats per venir a aquest.

Un cop presentades les propostes, s’acorda que de cara a la següent sessió en portaran
més pensant de cara al projecte a elaborar. I se’ls informa que per a la propera sessió
hauran de portar anotades les propostes als fulls habilitats.

QUART: PRECS I PREGUNTES
Carol comenta que aquest punt de l’ordre del dia, és per aclarir dubtes.
I recorda als consellers i conselleres que han d’aportar en la propera sessió les propostes
de millora pel poble més propostes de Projecte que desenvoluparem durant aquest 1r
Consell d’Adolescents.
També se’ls explica que s’està elaorant la diagnosi del Pla Local de Joventut i se’l hi
demana col·laboració per aportar necessitats que tinguin els adolescents.

La sessió acaba via telemàtica a les 19.30 h

Rocío Martín García
Dinamitzadora del Consell d’Adolescents

Carolina Martínez García
Coordinadora del Consell d’Adolescents
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