
                       

 

ACTA CONSELL MUNICIPAL DE JOVENTUT DEL PRAT DE LLOBREGAT                                                     

31-05-2012  CÈNTRIC, ESPAI CULTURAL  

Assistents: 13 persones   

ENTITAT O GRUP  NOM 

Vicepresidenta: 

Regidoria Joventut  Anna Martin 

Representants joventuts polítiques: 

PP Benjamín Salom Cano 

  Albert Piñol Muñoz 

CIU Sergi Berga 

Acció Jove (CC.OO) Lorena Vicioso 

Representants entitats juvenils:  

Los Desterrados Dani Lopez 

Representants entitat membre de la Comissió del Lleure: 

AEiG Anton Vilà  Xavier Morales Mateu 

Representants Instituts de Secundaria i Formació Professional: 

IES Ribera Baixa Angelica Amangandi 

IFP Illa dels Banyols Toni Quesada Velasco 

Proposats a l’assemblea:  

Jove 2.0 Francesc Gelabert 

Altres joves interessats:   

  Javier Suarez Lucha 

Secretaria  

Tècnica de Joventut  Karma Molas 

Dinamitzadora Joventut  Núria Arlàndez 

 

Ordre del Dia:   

18:30 h  Aprovació de l'acta anterior de 19 de gener de 2012 

18:40 h  Presentació i aprovació dels nous membres del CMJ 

18:50 h  Conclusions de la Memòria 2011. Línies estratègiques 2012 

19:20 h  Explicació del treball realitzat per la Taula d'oci i grups de treball   

20:10 h  Posada en comú  

20:40 h  Participació per al nou Pla local de Joventut 2013-2017  

20:50 h  Proposta de nova convocatòria i comiat 

 

 



                       

o Aprovació de l'acta anterior de 19 de gener de 2012 

S'aprova l'acta de l'anterior del Consell celebrat el 19 de gener, sense que es faci cap esmena 

per part dels assistents.  

o Presentació i aprovació dels nous membres del CMJ 

Joventut explica que hi ha dos membres del CMJ que han deixat de ser representants de les 

seves entitats, tot i això han demanat seguir en el Consell.  

També es posa de manifest la necessitat que els joves del CMJ confirmin la seva assistència el 

més aviat possible a joventut, i que no sigui necessari trucar o enviar més correus a part de la 

convocatòria, ja que implica una gran dedicació de temps des de la unitat tècnica de joventut.  

Per altra banda es comenta que es parlarà amb els membres de les entitats que no havien 

assistit a les reunions anteriors i que si és necessari es farà un canvi de representants, tal com 

ho redacta el reglament.   

o Conclusions de la Memòria 2011. Línies estratègiques 2012 

La Regidora de joventut, explica les principals conclusions de la memòria 2011 i les línies 

estratègiques del 2012. El dia de la reunió s'ha fet arribar a tots els membres una còpia dels 

dos documents i es va quedar que si en la lectura algú té dubtes o comentaris, que els facin 

arribar. Si fos necessari també es podria parlar al següent Consell.  

Els membres del Consell va demanar que els documents es fessin arribar amb més antelació 

per tal de poder-los treballar millor a la sessió.  

o Explicació del treball realitzat per la Taula d'oci i grups de treball 

Es fa un resum del que s'havia estat treballant a la taula d'oci sorgida de l'anterior Consell.  

Fins al moment 8 membres del Consell havien dit que hi volien participar, que són els 

següents:  

 

Representants joventuts polítiques: 

ICV-EUiA-EPM José Cruz Zamora 

Representants entitat membre de la Comissió del Lleure: 

AEiG Conxita Busquets Laura Goñi Fernàndez 

Representants Instituts de Secundària i Formació Professional: 

IES Ribera Baixa Angèlica Amangandi Torres 4rt E.S.O 

IES Salvador Dali Alex Baqueriza Garcia 

IFP Illa dels Bànyols Toni Quesada Velasco 

Representants entitats esportives: 

CB Prat Quim Lucha Marimon 

Proposats a l’assemblea: 

Jove individual Luis Miguel Rodríguez Pérez 

Joves interessats: 

Ex. Conxita Javier Suarez Lucha 

 



                       

 
Resum de les 2 trobades:  
 
15 de març - Trobada a El Lloro 
Hi van assistir 4 joves: Laura Goñi, Alex Baqueriza, Quim Lucha i Javier Suarez.  

Es va fer una primera trobada on es va posar de manifest la falta d'oci nocturn a la ciutat.   

Principals conclusions:  

- Falta oferta d'oci nocturn  

- No hi ha una oferta musical estable  

- Falta de música en directe  

- L'horari habitual de les activitats s'acaba molt aviat.  

- Falten punts de trobada per als joves 

 

Aspectes organitzatius: 

- Falta més representativitat de joves d'altres barris ja que la majoria que van assistir 

eren del casc antic. 

  

 
18 d'abril - CAM (Capsa acció musical) 
La taula d'oci va participar a la CAM, per conèixer els espais de participació en la programació 

cultural. 

De la Taula d'oci només van participar dues persones: Angèlica Amangandi i Toni Quesada 

Velasco 

 

Principals conclusions:  

- Programació poc variada i que no arriba als joves 

- Les demandes dels veïns sempre passen al davant de les demandes d'oci i el grup de 

veïns tenen més capacitat de manifestar les seves necessitats que el grup de joves 

- Dificultat dels locals per accedir als permisos de música en directe  

 

 

Proposta de Festa Major :  
 

Per tal de seguir treballant en l'oci local, joventut planteja la possibilitat de participar en dos 

projectes en el marc de la  Festa major.  

Programar una activitat per Festa Major 

Es facilita una graella amb l'estructura del tipus d'activitat prevista per la festa major i es 

comenta que el moment més recomanat per programar és diumenge a la tarda. La franja 

d'edat que té menys activitats són els adolescents, així que seria interessant que aquesta 

programació els contemplés. El pressupost del qual es disposa per a l'activitat seria de 1.000 

euros.  

La idea és que de la sessió surtin diferents propostes i que després la taula d'oci les treballi i 

decideixi què es  faria.  

 

 



                       

Propostes o comentaris sorgits:  

- Una Gimcana 

- Guerra d'aigua (però a finals de setembre és molt possible que comenci a fer fred) 

- Disco-mòbil per adolescents  

- Activitats inspirades amb dos equips del poble, com per exemple els Blancs i Blaus de 

Granollers  

- Campionat playStation  

- Bingo loco  

- Escenari boig  

- Focs artificials en streaming  

 

S'arriba a la conclusió que pensar una activitat per adolescents és complicat i que el millor és 

pensar-ho directament amb ells.  

Es treballaran aquestes propostes amb la Taula d'oci, tot i que hi ha alguns membres que diuen 

que probablement no podran trobar-se durant aquest mes perquè tenen exàmens.   

Comissió repensem el Cercavila nocturn  

Aquest any es crearà una comissió que reflexioni sobre el cercavila nocturn. Es comenta que 

cada any hi participen més joves i que cada cop més, el punt d'atenció és l'alcohol. Algunes 

persones i joves manifesten que no els hi agrada el caire que està agafant aquesta activitat. 

L'objectiu d'aqueta comissió serà repensar el Cercavila i la seva dinamització; els membres del 

Consell que vulguin, estan convidats a participar-hi. 

o Participació per al nou Pla Local de Joventut 2013-2017 

A partir del setembre es començarà a treballar amb el Pla Local de Joventut dels propers 5 

anys, on es marcaran les línies estratègiques de les polítiques de joventut per a aquest 

període. Es convidarà a que els membres del Consell participin en els grups de discussió, les 

enquestes o d'altres convocatòries de participació que es facin per tal de recollir necessitats i 

opinions de les diferents temàtiques del moment actual.  

o Proposta de nova convocatòria i comiat  

Les trobades són trimestrals, com a mínim el CMJ es troba tres cops a l'any, que 

aproximadament poden ser entre setembre – octubre, desembre- gener i abril – maig. 

Joventut enviarà un doodle per detectar quines dates són les que van millor a la majoria dels 

membres.   

 


