
                       

 

ACTA CONSELL MUNICIPAL DE JOVENTUT DEL PRAT DE LLOBREGAT       

"Proposar, decidir i fer" 

20-03-2013  CÈNTRIC, ESPAI CULTURAL  

Assistents: 17 persones 

ENTITAT O GRUP  NOM 

Representants joventuts polítiques: 

PP Albert Piñol Muñoz 

PSC-PM Joan Portals Tapia 

ICV-EUiA-EPM Mahdi Ezzeddine 

  Javi Burgos 

Representants seccions juvenils dels sindicats 

UGT (Avalot) Desirée Fuertes 

Representants entitat membre de la Comissió del Lleure:   

AEiG Conxita Busquets Laura Goñi Fernàndez 

Representants Instituts de Secundaria i Formació Professional: 

IES Ribera Baixa Angelica Amangandi 

IES Baldiri Guilera Ana Ribeiro 

Representants entitats juvenils    

Joves 2.0 Francesc Gelabert 

Altres joves interessats 

Ex.Estany Ricarda Asma Ochan Kichouhi 

Ex.Conxita Javier Suarez Lucha 

Frida Kahlo Vero Zarzero 

Estudiant Vladimira Steliyanova 

Representants Joventut Ajuntament 

Tècnica de Joventut  Karma Molas 

Dinamitzadora Joventut  Núria Arlàndez 

Tècnic de Participació Xavi Valls 

Dinamitzadora Joventut Helena Zamorano 

 

 

 

 

 

 



                       

Ordre del Dia:   

19:00 h  Benvinguda i agenda 

19:15 h  Presentació i aprovació dels nous membres del CMJ 

19:15 h  Expectatives i temors  

20:00 h  Presentació i planificació "Festa Jove" 

20:30 h  Proposta formació en metodologies participatives 

20:50 h  Avaluació dinàmiques 

21:00 h  Fi de la sessió 

 

 

o Presentació i aprovació dels nous membres del CMJ 

Fem una dinàmica per a presentar cadascú dels membres del Consell. L'objectiu de la dinàmica 

és fer un primer contacte en parelles i posteriorment un presenti a l'altre al grup ampli. 

Es planteja la necessitat d'implicació, ara és un moment on cal una embranzida, per això s'ha 

valorat el fet de fer formació específica i cohesionar el grup.  

"Participació: sistemes amens d'organitzar-se per avançar amb uns objectius definits pel grup, 

tenint en compte totes les opinions". 

Es fa una llista d'aquelles entitats que troben a faltar els assistents: grups juvenils d'entitats 

culturals (diables, Casa d'Andalusia, banda de música, música, grafitti, hip hop, teatre...), 

entitats esportives, voluntariat, joves de barris i associacions de veïns, entitats de lleure que es 

troben a faltar, joves d'entitats religioses, totes les entitats polítiques, altres noms com: Cicle 

Violeta, Vegans, Estrangers, premsa, radio, instituts i fer una recerca pel facebook d'aquells 

joves implicats amb el Prat que potser no estan vinculats a cap entitat.  

Es comenta que es parlarà amb els membres de les entitats que no havien assistit a les 

reunions anteriors, i aquells que no han vingut i que en son membres del Consell Municipal de 

Joventut.  

o Expectatives i temors 

Per grups de quatre persones es demana que plantegin quines són les expectatives que 

esperen després de la formació al consell i quins són els temors. Els resultats són els següents: 

Expectatives:  

- Confiança, generar ambient amè. 

- Que sigui útil, pròsper, pro-actiu, tenint en compte el feedback que generi i la 

reciprocitat. 

- Que pugui crear interès entre els joves. Bona difusió del que fem. 



                       

- Que representi a TOTS els joves. 

- Implicació activa entre els participants.  

Temors: 

- No cohesió de grup, passivitat dels participants o fins i tot que es distanciï o la gent ho 

vegi com a quelcom més obligatori que útil. 

- A que les idees quedin en l'aire i no les transformem en resultats visibles. 

- Que s'allunyi de la realitat dels joves i les seves necessitats. 

- Que s'utilitzi el Consell com a imatge de l'ajuntament. 

 

 
 

 

Proposta de Festa Jove :  
 

Per tal de seguir treballant en l'oci i la participació dels joves locals, joventut presenta la 1a 

Festa Jove (Altraveu). En la que es pretén potenciar la visualització del col·lectiu juvenil sota els 

paràmetres de joves com a transformadors socials i com a actors actius del Prat. 

Es mostren les activitats que ja estan programades: 

-Xerrades i tallers 

-Concerts, teatre, DJ's 

-Barra 

Es planteja la possibilitat d'implicar el Consell Municipal en la planificació i execució de la Festa 

de l'Any que vinent. Tenint en compte que enguany es tard per iniciar ara la  planificació, ja 

que el calendari ens ha obligat a fer-ho abans, tot i que estaven. I fins i tot que pugui arribar a 

ser una activitat impulsada i programada per aquest col·lectiu. 

Ells proposen vincular-ho a la Festa Major, per tal de que tingui una continuïtat. 

 

Proposta de formació en metodologies participatives: 
 

La facilitadora ens presenta els temes que pot fer un curs i hem d'escollir-ne tres: 

- Facilitació. 

- Tallers participatius i dinàmiques de grup. 

- Resolució de conflictes. 

- Teatre social. 

-Motivació, integració, ampliació del grup. 

- La variable del gènere. 



                       

- Planificació. 

Els dies d'aquesta formació seran el 10, 17 i 24 d'abril de 18 a 21. 

 

Avaluació de les dinàmiques: 
 

Es fa una valoració genèrica de la sessió i és majoritàriament positiva.  

 

 


