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ESPAI DE DEBAT EDUCATIU MONTORNÈS  
 
ACTA REUNIÓ 17 de novembre de 2017 
 
Assisteixen:  
Diputació de BCN: Ma Jesús Comelles i Pili Garcia 
Poble de Montornès: unes 10 persones, d’àmbits i realitats diverses, i infants, 
atesos pel servei de monitors. 
S’incorpora un representat de la policia local de Montornès  
  
 

Es comença la trobada recordant que ja hem tancat el primer tema, l’autonomia, 
i que encara està per tenir la proposta.  
Per part de l’Anna s’informa que s’està realitzant.  
 
Es planteja que ja hem treballat el tema actual, límits i normes, i que ja podríem 
començar a pensar en quina proposta podríem presentar a la ciutadania.  
 
Idees que sorgeixen:  
 
A partir dels projectes que han realitzat en altres municipis sorgeixen vàries 
idees.  

- Creació d’un tòtem amb frases que hagin sorgit de les diferents sessions. 
En aquest tòtem podria tenir un QR que portes a la informació a que fa 
referència.  

- Creació d’uns vídeos realitzats pels joves del municipi, que fessin de 
reporters.  

- Fer com una gimcana de frases distribuïdes pel municipi, també amb un 
QR.   

- Enlloc d’un tòtem posar una pantalla digital en la que vaig sorgint la 
informació recollida.  

 
El que hi ha unanimitat és que sigui la plaça Pau Picasso a on es col·loqui 
l’element d’informació. Quedem pendent d’acabar-ho de treballar en la propera 
sessió.  
 
Al final de la sessió sorgeix del debat de l’accés als mòbils dels joves i a partir de 
quina edat. S’exposa que en una de xerrada realitzada dintre del cicle de 
xerrades sobre ciberasetjament i xarxes socials als joves, és molt important 
definir els límits i normes d’ús dels mòbils i de les xarxes socials.  
Es destaca que no és tracta de “espiar” sinó de parlar obertament amb elles i ells 
i de fer pactes d’ús que si no es compleixen tenen conseqüències.  
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S’emplaça al grup a la sessió posterior de nadal  el 19 de gener de 2018 

 


