
   

 

 

Valoració reunió JOVENTUT  

➔ Introducció explicativa  

Valoració de la reunió que va tenir lloc el dia 27/06/2019, al Centre Cultural, a les 

17:00.   

Va ser una reunió amb una presència de força gent jove, una 30 de persones en total. 

Hi assistiren el Regidor de Joventut, Mateu Soler Estrany, el Regidor de Festes, Josep 

Lluís Pons, el Regidor Miquel Llobeta, l’Educador Social del Punt Jove i l’Escola Viva, Pere, 

la Informadora Juvenil, Antònia Serra i Neus Ramis, encarregada de Participació 

Ciutadana.   

Pensam que va ser positiu:   

- Convocar el jovent a una reunió perquè pugui expressar les seves preferències.   

  

- Que finalment el Regidor de Festes assistís, ja que al cartell de la trobada 

(annexat al final del document), el seu nom no apareixia quan és una 

competència directa seva (les festes de Pollença).  

  

- Que fos de participació oberta.   

  

- Que també es comencés a parlar de crear un grup més fixe on el jovent pogués 

anar i expressar la seva opinió, organitzar-se...   

  

- Que es recordés l’existència de “El Corresponsal”, una iniciativa que vehiculava 

les demandes del jovent amb l’Ajuntament de Pollença, valorant-se la possibilitat 

en un futur de restablir quelcom similar.   

  

- Que es recollissin opinions i propostes de com dinamitzar la vida del poble en 

estiu (activitats al carrer, sentiment de comunitat, ...)  

  

- Que es recollís les dades de les persones assistents per passar-los informació i 

els resultats de la reunió. De fet el dia següent es va passar via correu l’acta de 

la reunió.    

  

Pensam que, amb l’anàlisi fet unes quantes setmanes després de la trobada, és 

criticable:  

- Barrejar edats tant dispars com són dels 14 als 35, sobretot quan parlem de 

festes.   

  

- Vincular, de primeres i des de l’àrea de Joventut, el jovent amb festa. Hi ha altres 

interessos i prioritats.    

- Vincular la figura personal del Regidor de Joventut a la trobada (és a dir, no cal 

posar el nom propi del Regidor, perquè seguint aquesta línia, hi faltava al cartell 

el nom de Josep Lluís Pons).   



 

 

  

   

- A part de l’acta de la reunió, no hi ha hagut cap retorn de què s’ha estimat i què 

no de les peticions formulades per les persones assistents a la trobada.   

  

- Es varen recollir dades sense tenir en compte el reglament de protecció de dades 

del marc europeu (RGPD).   

  

- No es va parlar explícitament, quan la intenció clara ho era, de començar a 

plantejar la creació d’un Consell de Joventut. De fet és una promesa electoral 

de Tots per Pollença a realitzar-se en els primers 100 dies de Govern.   

Conclusions  

La primera reunió de Joventut va tenir èxit en quan a persones assistents, però, de 

moment, no ha tingut una continuïtat notòria. Entenem que són les primeres setmanes 

de Govern i que tothom ha de situar-se, però no és un bon precedent convocar persones, 

fer-les opinar, i no fer un retorn del que es pot fer, el que no, i el perquè de cada cas.   

Afegir que es segueix a l’espera de notícies sobre la creació d’un Consell de Joventut, 

el qual consideram fonamental pel Municipi per començar a mobilitzar el jovent i fer-lo 

participar en decisions. En aquesta línia, ens trobaran per col·laborar. En la línia de 

vincular jovent amb festes, ens oposarem per responsabilitat i per creure que el jovent 

té moltes més formes d’oci que la festa.   

 

 


