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Acta 

3a Assemblea Consell de Joves 

12/05/2018 
 
 

Data: 12 de maig de 2018    
Hora: de 11h a 13h 
Lloc: Local Social de La Sauleda   
Nombre participants: 17 joves i 2 absents escusats 
Tècnics i Polítics participants: Agent Jove de Salut i Dinamitzadora del Consell de Joves 
 

 

1. Obertura 

Es comença l’assemblea fent un explicació dels dos objectiu principals de la tercera i última 

sessió del curs 201-2018. 

El primer objectiu fa referència a acotar aquelles propostes que el els joves de Palafrugell de 

14 a 29 anys podran votar. 

El segon objectiu busca fer una valoració i unes propostes de cara a possibles modificacions en 

el format presentat de Consell de Joves. 

 

2. Projecció i explicació del blog 

La projecció no acaba de funcionar en el moment requerit. Tot i això s’aprofita aquest apartat 

per fer un resum d eles diferents accions que s’han fet des del consell, de les assemblees, els 

grups de treball, l’enquesta digital i les propostes que s’han treballat. Ha estat un procés que 

ha durat tot un any.  

També es fa un retorn d’aquells temes que havien quedat més oberts i que des de les diferents 

Àrees de l’Ajuntament han anat contestant. Tota aquesta informació es pot anar trobant a dins 

del blog, en els diferents apartats. 

El blog té 5 apartats. El home, on es poden trobar les diferents entrades que ens parlen de 

l’actualitat i de noticies recents. L’apartat “Què és?, on es defineix l’essència del Consell de 

Joves. La pàgina d’”Actes de les Assemblees” on es poden trobar les diferents actes de les 

assemblees que es van realitzant. L’apartat de “Propostes i Debats” és on podem trobar totes 

aquelles propostes i debats que es generin. Per cada debat i cada proposta s’obre una pàgina 

nova que profunditza en el tema. Hi podem trobar tota la informació i en els termes que s’ha 

parlat, les respostes donades o bé el treball que s’ha fet des del grup de treball i com han anat 

evolucionant les propostes. I l’últim és la pàgina de contacte.  

El blog pretén ser una eina viva i per això és important que els joves el coneguin i l’usin. 

 

3. Treball de les propostes 

  

Hi ha 5 propostes que s’hauran de convertir en dues o tres. Cada una de les persones 

assistents en podrà escollir dues. Aquestes dues seran obertes a votació popular de l’1 a l’11 

de juny. Les cinc propostes són: 

- Estructures de Cal·listènia: s’ha treballat aquelles estructures que amb el pressupost es 

podrien assumir. Una doble paral·lela i una barra free de 2m. 
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- Equip de so per a exterior: un equip de so per a poder utilitzar en actes a fora el carrer. 

- Maleta wifi: una maleta que permetria amplificar el wifi des d’un router 4G. 

- Material lúdic: de moment no es disposa d’un espai però sí que es podria comprar 

material lúdic per als diferents locals socials del municipi. 

- Aparcament de bicicletes: es podrien instal·lar 3 packs de 4 aparcaments. Si es troba 

interessant caldrà definir les ubicacions que es proposen. 

S’informa a l’assemblea que la proposta d’instal·lar un mòdul de ciment a l’skateparc 

principalment per un tema de tempos i possibilitat tècnica. 

 

Es fan les votacions internes i surten escollides les dues primeres propostes. Estructures de 

cal·listènia i equip de so per a l’exterior. Les altres propostes només compten amb tres 

recolzaments. 

 

4. Valoració i propostes millora del format de Consell de joves 

 

Aquest ha sigut el primer any del Consell i es va proposar un format que ara es vol valorar 

tècnicament. Abans de fer aquesta valoració amb tècnics de l’Ajuntament i polítics volem 

recollir la seva opinió i les seves propostes sobre diferents aspectes per a que pugui tenir-se en 

compte. Potser hi haurà canvis i és important que s’hi sentin representats  que la seva veu 

també tingui un espai en com ha de ser l’espai on podran donar la veu. 

 

- Format: el format presentat amb 3 assemblees presencials on s’escullen unes propostes 

que després s’obren a la votació general de tots els joves. També s’ha fet una enquesta 

digital abans de la segona per a recollir opinió. Les seves aportacions són: 

o Està bé 

o 2 vegades millor així es coneix el futur de Palafrugell 

o Més presencials 

o 3 trobades = 1 de propostes, 1 de com avancen i 1 de votacions 

o 3 trobades a l’any i més xerrades escolars 

o 3 cops l’any està bé. Horari en Cap de Setmana per a què tothom pugui venir 

   

- Difusió: es demana als joves que els hi ha semblat com s’ha fet la difusió. Com ho han 

vist, de quina manera podríem arribar més: 

o Xarxes socials, cartells, xerrades escolars 

o Qui ha participat a l’assemblea que porti els seus amics i que parli amb els seus 

companys que vinguin en aquesta assemblea 

o Boca a boca, més difusió per xarxes socials i més difusió a les festes del poble 

o Mitjans de comunicació, xarxes socials i esdeveniments 

o Més cartells i difusió per les xarxes socials 

o De veu 

o Xarxes socials, realitzant esdeveniments mes habitualment amb excersisi bàsics 

per iniciar a la gent, posant cartells dels esdeveniments en llocs claus com estadi 

d’atletisme, camp de futbol i poliesportiu 

 

- Edats: també els hi plantegem el tema de l’edat. Molt sovint quan hem fet difusió els 

joves han expressat que no és el mateix un de 14 que un de 29, també ens hem adonat 
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que assisteixen sobretot la franja més jove, però que els més grans costa, quan també 

tindrien molt a aportar: 

o Fer dos blocs; un de petits de 14 a 19 i l’altre de 20 a 29 

o 14 a 29  

o De 14 a 20 i de 21 a 29 

o Em sembla bé i està bé que ens unim per a cada perspectiva segons la persona 

sigui de l’edat que sigui 

o Dos grups d’edat: de 14 a 19 i de 20 a 29 i que cada grup d’edat faci diferents 

propostes i que després ens unim en la última. 

o De 14 a 29 hi ha molta diferència. Venen més joves de 14 que de 29 ja que els 

interessos no són els mateixos. 

 

- Enfoc cap a la convivència: sovint és més fàcil parlar sobre propostes i temes que són 

materials. Com podríem parlar del que és la convivència i que poguessin sortir-ne 

propostes? 

o Trobada de diferents col·lectius, realitzar activitats de cooperació i dinàmiques, 

poder conèixer-nos més entre nosaltres 

o Fer xerrades, trobar-nos diferents grups 

o És molt important la comunicació entre els joves i el consell 

o És important per a complir propòsits entre els joves i el consell 

o Sí 

o No sé 

 

- Propostes: se’ls demana com els sembla el sistema de propostes. Que es creïn grups de 

treball si la proposta va evolucionant i que finalment s’obri a votació. 

o Està bé. Intentar que més joves participin 

o El sistema de propostes està bé per aconseguir les idees dels joves per allò que 

es proposin 

o Sí, és un bon sistema de propostes però faltaria més gent 

o Sí, el sistema de desenvolupament de propostes és força correcte 

o Aquest sistema està bé, però volem la opinió de tots els joves. Estaria bé fer una 

enquesta entre assemblees a través d’internet. 

o Sí, perquè per exemple les barres les faran servir molt 

o Millorar les propostes que surtin 

 

 

 

5. Representants a la Mesa de Salut Jove de Palafrugell 

 

S’explica als joves que el Consell de Joves penja d’un òrgan que és la Mesa de Salut Jove. 

Aquesta mesa és un espai on es reuneixen els diferents professionals (policia, instituts, ampes, 

serveis socials, espai jove, entitats, polítics, educació, esports...) que treballen amb joves en 

algun moment. La idea és un unificar els criteris i impulsar activitats que millorin la seva salut. 

Per això el Consell ha de servir per generar-los un benestar al sentir-se més escoltats i 

representats en les polítiques que s’apliquen des de l’Ajuntament. 

Com que en aquesta reunió es parla de joves però no hi ha joves els volem proposar si algú 
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dels assistents li agradaria participar com a representant del Consell de Joves. Surten dos 

voluntaris, amb qui s’acorda que es parlarà amb la família i amb l’institut per a que puguin 

assistir a la trobada. 

 

 

6. Tancament i vermut 

 

S’agraeix molt la participació als joves assistents i se’ls recorda que de l’1 a l’11 de juny hi 

haurà les votacions. Serà important que també en facin difusió, a través de les xarxes socials i 

del boca a boca, com ells mateixos han comentat. 

Tot seguit passem al pati i fem un vermut que també serveix per fer intercanvi d’opinions 

d’una forma més distesa. 

 


