
Acta
1a Assemblea Consell de Joves

17/11/2017

1. Obertura

Assisteix la Regidora de Joventut per tal de fer l’obertura de la primera assemblea del Consell de
Joves. En aquesta dóna la benvinguda als assistents i explica l’origen del Consell. Des de la mesa
de Salut Jove, un òrgan de l’Ajuntament on participen diferents professionals que treballen amb
joves des de diferents àmbits, s’està treballant des de la mirada de la Salutogènesis. Això significa
que es busca potenciar aquells aspectes que donen salut a la població. Un dels elements que
donen salut són aquells que ens parlen de la implicació de la persona a la comunitat, de sentir-se
part d’aquesta. És així que es crea una comissió que treballa i pensa com aconseguir que els
joves tinguin un espai on participar i a on puguin desenvolupar les seves principals propostes en
diferents aspectes que afecten al municipi i a les seves polítiques.
La Marta també ens parla del compromís polític que per una banda totes les propostes tinguin una
resposta i que com a mínim una es tiri endavant, però per altra de la implicació de tot l’equip de
govern i de les diferents Àrees en escoltar i tenir en molta consideració totes les aportacions.
Per acabar agraeix la participació dels presents i remarca que és d’aquesta manera com es pot
construir un Palafrugell més pròxim als joves.

2. Pluja d'idees sobre diferents temes de Palafrugell

Es fa una dinàmica per tal d'extreure de forma ràpida i concisa idees, percepcions que els joves
presents tenen davant de temes o àrees del municipi. La informació extreta és la següent.
- Al Carrer!

a. Em sento com a casa. La gent es relaciona molt, i això porta a molta mediació. A
gust, confortable

b. Poca Salut
c. Vergonya
d. Als carrers de Palafrugell els falta més dedicació i més manteniment
e. Decepció
f. Falten llums
g. Falta mobilitat en bici
h. Desordre
i. No hi ha llocs interessants on anar
j. Poc saludable
k. Net tot, allà on miris
l. Net
m. Incomode

- Relacions humanes
a. La gent parla molt del seu entorn, i de la gent que està en aquest, i això porta a

molta comunicació
b. Acollidor
c. Més integració i acceptació de diferents cultures
d. Gent amable
e. Poc sociable
f. Hi ha bona gent, amable
g. Perfectament
h. Indisciplinada
i. Sense respecte

- Els Parcs
a. Massa per a infants
b. Molts infantils
c. No hi ha llums al parc de la Sauleda, només hi ha coses per jugar no per fer una

mica d'exercici
d. Falten barres i llums al parc de la Sauleda
e. Paviment inadequat



f. N'hi ha molts de deficients o que no s'utilitzen com el que són

g. Alguns no són adequats
h. Pocs espais verds integrats al poble
i. Molt bons parcs però falten unes barres per a ser perfectes
j. Falta  invertir  més  en  els  pars  de  més  activitat  per  aconseguir  un  millor

funcionament
k. Molta quantitat d'ell
l. És com un retorn a la infància. Últimament no solen haver tants nens. El mobiliari

es podria cuidar millorar
- Seguretat

a. Si
b. Ens sentim segurs perquè som segurs de nosaltres mateixos. En quant a seguretat,

les institucions de l'Estat no proporcionen gaire.
c. Si
d. Bastanta policia i bona vigilància
e. Sí, perquè la majoria de gent la conec
f. Bona seguretat
g. No ens sentim segurs
h. Hi ha llocs que no estan vigilats
i. La policia local sempre fa coses de poca utilitat
j. Molt bé

- Moure'ns
a. Són perfecte per un poble
b. Bé
c. Els sentits dels carrers són difícils per anar en cotxe
d. Depen de l'hora
e. Carrers amples
f. Tot està a mà
g. Poques alternatives d'altres vies de transport
h. Estan com una merda
i. Caminar
j. Adequat
k. Bici o caminant
l. El bus no és efectiu, per bicis no hi ha ordre i molts perills

- Esports
a. En esports hi ha diversitat. Hi ha problemes per la dona en quant volen accedir a

algun
b. Falten esports com la calistènia
c. Per als que paguen sí. Escàs un accés lliure i gratuït
d. Falten iniciatives dels joves i espais adequats per una pràctica segura i activa
e. No tothom té accés. No hi ha casi res
f. Molt poc potenciats per els que no paguen esports federats
g. Molta varietat d'esports i zones per practicar-los
h. No es promou diversitat d'espais gran des de l'institut
i. Hi ha espais per a esports “tradicionals.
j. Res gratis a l'aire lliure
k. Massa clàssics i res per a discapacitats
l. Bastant accés a fer esport

- Noves tecnologies
a. No hi  ha gaire tecnologia aplicada al  poble,  només les màquines de les zones

blaves
b. Correcte
c. Està bé
d. Acceptable i suficient, en sobre



e. Hi ha WIFI bastant repartit
f. Suficient
g. Normal, no és res de l'altre món
h. Acceptable
i. Acceptable
j. Bona tecnologia
k. Moltes coses elèctriques estan en mal estat

- Medi ambient
a. Ben cuidat
b. No és una merda
c. Dificultats amb residus a la deixalleria
d. Falta de recursos i tecnologia perquè sigui eficient
e. No s'és gaire respectuós amb el medi ambient
f. Es cuida molt bé
g. L'ambient és molt deficient
h. Acceptable
i. Falta millora
j. No ho sé molt bé però a la Sauleda està tot net (menys les caques de gos)
k. Dolenta
l. Més compost. Menys colilles

- Igualtat
a. Totes som iguals
b. No hi ha molta igualtat hi ha molta diferència
c. N'hi ha moltíssima
d. Falta d'informació i implicació del tema
e. Totes som calistenies
f. Depèn
g. A molts llocs hi ha desigualtat sobretot en tema d'esports
h. Les dones poden entrenar (Calistènia)
i. Per uns qualitat per els altres no
j. Molta igualtat
k. Hi ha bastanta igualtat ja que hi ha bastantes campanyes en contra de la violència

masclista, defensen la igualtat, etc.

2. Priorització de temes

De forma individual els participants observen les aportacions dels demés i escullen un tema per
treballar i desenvolupar una proposta final.
Surten 5 temes:
- Carrils bici
- Paviment
- Calistènia
- Skateparc
- Proposta de Palafree
Per a treballar el tema del Carril bici només hi ha un jove interessat i té
pressa per marxar. Aquest tema queda pendent de ser abordat en pròximes
sessions.

3. Treball en petits grups
Durant 40 minuts els grups treballen la seva proposta. Amb el suport de les dinamitzadores de la
sessió  van  acotant  el  tema a  remarcar  i  desenvolupant  els  diferents  apartats  de  la  fitxa  de
proposta.



4. Presentació del treball fet en diferents grups
Cada grup explica de forma resumida aquells aspectes a destacar d ella seva proposta. S'adonen
de que l'eix principal  de les seves demandes són similars.  Els  dos grups principals demanen
millorar parcs urbans. El grup de la calistènia es veu identificat en els inicis del grup de l'skateparc,
quan  van  començar  la  reivindicació  per  a  tenir  un  espai.  Això  genera  un  clima  positiu  i  de
reivindicació compartida. Igualment el grup de Palafree també busca dinamitzar l'espai públic a
partir de “batalles de galls”.
Comenten diferent aspectes que viuen als parcs com conflictes amb d'altres usuaris, ús inadequat
de les instal·lacions, la seguretat, la visibilitat,...

5. Tancament i pròxima assemblea
Per tal de fer tancament de la sessió es demana una roda on cada participant digui una paraula
del que li ha semblat el Consell i de quines sensacions s'emporta. Les paraules que surten són:
- Prometedora, pròspera, compartir, cooperació, interessant, accessible
S'explica que a la pròxima assemblea hi haurà resposta dels diferents temes que han sortit, tot i
que si durant aquest període els processos van avançant es parlarà amb els contactes de cada
proposta. També es pregunta si prefereixen decidir un tema per parlar i abordar o que quedi obert.
Després dels  diferents temes que s'han tractat,  així  com el  debat  comú que s'ha generat,  es
proposa parlar de la convivència als parcs. Hi ha molt bona acceptació de la proposta, també
comenten que si hi ha gent amb d'altres propostes que també tinguin el seu espai. Acordem que
en la pròxima assemblea es parlarà de la convivència als parcs i d'altres temes que puguin sorgir i
que hi hagi interès.


