
ESPAI DE PARTICIPACIÓ 
D’INFANTS I ADOLESCENTS

ACTA DE LA REUNIÓ 
3 DE JUNY 2020



Qui ha participat?

Cloe, Vera, Roc, Aina, Emma, Itziar, Gerard, Amanda



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?
- El grup d’adolescents ja va veure 

les propostes

- Ara estem fent les votacions
El 10 de juny és l’últim dia per 
votar!  

- I ara, què fem amb el logotip? 



FEM MEMORIA…

UN LOGOTIP I UN 
ESLOGAN



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 PER A LA CAMPANYA DE COMUNICACIÓ
● Penjar informació a les secretaries de l'escoles públiques
● Regalar mascaretes amb el logotip de el espai de participació i les podriem deixar 

per els comerços de Sant Just
● A LES PORTES DE LES ESCOLES I A LES AULES
● Xapes
● Bibliotecas
● Instagram o Facebook 
● PINTAR el terra del super, als carros del super
● Amagar punts de llibre als llibres infantils de la biblioteca



● 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
● Un marcapáginas o en las alcantarillas o en el tiquet de la compra
● Als parcs +1
● Tobogans gronxadors..etc
● Podem fer una APP DE L’ESPAI PARTICIPACIÓ
● Pegatinas per enganxar a llibres
● Productes del super que es venen o els que regala Ajuntament
● Roses de Sant Jordi i altres festes de la ciutat



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



GRÀCIES!!! 



Fins aviat!
Quan ens tornem a trobar? 

Al plenari del 22 de juny!


