
ESPAI DE PARTICIPACIÓ 
D’INFANTS I ADOLESCENTS

ACTA DE LA REUNIÓ 
18 DE JUNY 2020



Qui ha participat?

Paula, Pavel, Ona i Marta 



COM ESTEM?



Posem en comú… 

● XARXA 0-6

La Cloe (grup infants) i la Vicky 
(dinamitzadora) van participar-hi 
explicant com se sentien infants i 
adolescents de l’Espai

● RÀDIO SANT JUST, 
PROGRAMA JUSTA LA FUSTA

Escoltar programa 

http://enacast.com/sharer/?type=podcast&radio=radiodesvern&program=justalafusta&podcast_id=radiodesvern_podcast_22142&s=7738&ref=tw


LOGOTIP I 
ESLÒGAN

EN QUIN PUNT ESTEM?

- Tots i totes heu votat el logotip que 
més us ha agradat

- JA TENIU LOGOTIP PER L’ESPAI!

- I ara, què fem amb el logotip? 



FEM MEMÒRIA…

UN LOGOTIP I UN 
ESLÒGAN



Com presentarem el 
logotip a la ciutat?

Què és una campanya de 
comunicació?

Com s’utilitza un 
logotip?

L’ALBERT ENS DONA 
UN COP DE MÀ!



IDEES DELS INFANTS PER A LA CAMPANYA 
DE COMUNICACIÓ 

● Penjar informació a les portes i secretaries de les escoles públiques
● Regalar mascaretes amb el logotip de l'espai de participació i les podem deixar per 

els comerços de Sant Just
● Fer xapes
● Fer un Instagram o Facebook 
● Pintar el terra de la ciutat i comerços
● Amagar punts de llibre als llibres infantils de la biblioteca



IDEES DELS INFANTS 

● O amagar bosses per Sant Just amb el logotip i fer una gimcana
● Podem fer un cartell que posi la participació ciutadana amb tots vosaltres tot anirà be, 

salvarem el mon
● Editar un punt de llibre 
● Posar el logotip a les clavagueres
● Podem fer una APP de l’Espai de participació
● Enganxines per a posar els  llibres de la Biblioteca
● Posar el logotip als productes que regali l’Ajuntament i/o venguin a supermercat
● Roses de Sant Jordi i altres festes de la ciutat



IDEES DELS ADOLESCENTS
1) Enganxines amb el logotip i aferrar als instituts, a les escoles i al casal de joves ( i altres 

espais)  
2) Cartells (amb logotip i eslògan) 
3) Crear unes xapes i polseres de tela amb el logotip i eslògan i col·locar als instituts (o 

altres espais). 
4) Pancartes grans a transport públic (bus, tranvia, etc.) de Sant Just.  
5) Pancarta al parcs i mercats de Sant Just. 
6) Fer activitats amb els esplais per poder compartir la finalitat del projecte i el logotip. 
7) Pintada gran a la carretera / carrers  i altres espais de Sant Just amb l’eslògan.  
8) Colgar una pancarta a l’Ajuntament amb el logotip, eslògan + altres idees i propostes. 
9) Participar d’algun esdeveniment o fira amb alguna paradeta per explicar el projecte. 

 



PER A TENIR EN COMPTE….
● Esperar-nos al millor moment per a comunicar el logotip i eslogan. Ara amb 

el COVID19 és difícil. 
● Utilitzar els canals que ja existeixen: tele, ràdio i xarxes, diaris, revistes…
● També pensar on posar-ho al carrer (llocs on ho veuria la majoria d’infants i 

adolescents i famílies).



Plenari del 
22 de juny

● Què és un “PLENARI”?

Reunió (virtual) amb infants i adolescents 
de l’Espai, i representants d’Ajuntament

Serveix per a posar en comú tot el procés 
viscut dels grups.

● De què parlarem? 

Presentarem el logotip final i les idees de la 
campanya de comunicació.

Compartirem com estem i quan ens tornem 
a trobar després de l’estiu



Com us 
imagineu 
el curs 
vinent? 

● Què ens agradaria? 
● Fer reunions separats els dos grups per a poder tenir 

més espais per a parlar i compartir idees. (Ona)
● L’espai de participació no era el que m’esperava: el 

Covid no ha permès fer trobades presencials i ha 
acabat sent virtual. Tot i que he viscut bé les reunions 
virtuals. (Marta) 

● Realment m’esperava una altra cosa: no ha estat 
malament però m’esperava un grup que s’unís. Les 
reunions virtuals no m’agraden però millor això que no. 
Esperava fer amics i amigues. (Pavel) 

● Què podem fer per integrar més 
gent? 

● Recuperar el formulari d’inscripcions per a 
adolescents (tant virtual com en paper) 

● Pensar altres estratègies per a rebre candidatures



Pel setembre… 
Revisar les reunions: la durada, 
el format etc.

Si les mesures sanitàries ho 
permeten farem reunions 
presencials. 



GRÀCIES!!! 



Fins aviat!

Quan ens tornem a trobar? 
Al plenari del 22 de juny a les 17.30h via ZOOM


