
ESPAI DE PARTICIPACIÓ 
D’INFANTS I ADOLESCENTS

ACTA DE LA REUNIÓ 
25 DE FEBRER  2021



Qui ha participat?

Ona, Paula, Marta, Jaume



Com estem? 



Ens conviden a parlar 
al programa de ràdio 
Justa la Fusta ! 

Volen sentir les veus d’infants 
i adolescents que expliquin 

quines oportunitats ha ofert 
la situació de pandèmia que 
no voldrien perdre un cop es 

recuperi la “normalitat”. 

A ALGÚ DEL GRUP LI 
VINDRIA DE GUST?

● La Paula voldria anar-hi, i podrà dur àudios de la 
resta del grup. 

● En Jaume preferiria anar en un proper programa 
per a parlar específicament del projecte de l’Espai 
de participació.

● La Marta ja va participar a la ràdio explicant el 
mateix



JA TENIM PROPOSTES 
D’ADOLESCENTS! 

● Propostes del plenari

● Propostes recollides a les urnes de l’institut



Propostes que poden ser projecte 

1. Pintar banc amb els colors del moviment LGTBIQ+
2. Més coneixement del col·lectiu LGTBIQ+
Potser això s’hauria de proposar també a primària, perquè la informació arribi quan abans
millor a les persones (comentaris dels participants) Departament Educació i direccions Ajuntament recollint idees 
i temes i segons pressupost   
3. Més activitats per als adolescents +4
Més xerrades a les aules sobre coses no acadèmiques Departament Educació i direccions (comentaris dels 
participants)
Es poden fer fora de l’horari lectiu, però potser no tindria massa impacte (comentaris dels participants)  Ajuntament recollint idees 
i temes i segons pressupost   
4. Classes d’educació sexual - autodefensa feminista Casal 
5. Organitzar trobada d’adolescents Casal 
6. Habilitar espai físic per a adolescents/ Habilitar un espai amb matalassos i comoditatCasal

ES POT ORGANITZAR UN VISITA GUIADA A LA VAGONETA I AL CASAL per conèixer l’espai i fer propostes 



1. De les propostes rebudes… quines interessen més al 
grup?

https://jamboard.google.com/d/1YZBcMGWVVfJytp
ZfZIPvcNRYgi2ir3soOLs5ZJYC3KA/viewer?f=0

2. Com les podem transformar en projecte?

https://jamboard.google.com/d/1YZBcMGWVVfJytpZfZIPvcNRYgi2ir3soOLs5ZJYC3KA/viewer?f=0
https://jamboard.google.com/d/1YZBcMGWVVfJytpZfZIPvcNRYgi2ir3soOLs5ZJYC3KA/viewer?f=0




Després de veure com queda el mural que hem fet… 

● Tenim ganes de fer alguna activitat convidant a altres adolescents
● Creiem que pintar uns bancs amb els colors LGTBIQ+ pot ser el ganxo que ens 

dugui a fer alguna activitat-taller de reflexió sobre el tema LGTBIQ+
● Podriem posar un punt informatiu (com una placa, o un cartell) al costat de 

cada banc pintat
● Haurem de tenir en compte les mesures de Covid per a fer l’acció
● Podem oferir berenar el dia de l’acció
● Podem intentar fer-ho també dins l’institut
● L’institut i altres centres educatius, així com la ràdio i la pàgina web 

seran llocs on comunicar el que fem
● Podem sumar esforços amb el col·lectiu feminista de batxillerat de l’IES



Demandes a l’Ajuntament
(recollides a partir de les bústies)

Activitats

● Més activitats per als adolescents +4
● Posar algun cinema amb temàtiques 

adolescents +6
● Més festes +2
● Taller d’autodefensa personal dins els 

instituts
● Més activitats a l’aire lliure
● Classes d’orientació sexual 
● Exposicions feministes

Espais propis: 
● Tirolines en algun parc
● Una pista de patinatge
● Un espai per a reunir-nos els 

adolescents, tancat a l’hivern per no 
tenir fred +8

● Un dojo d’entrenament d’arts marcials
● Discoteca per a menors d’edat +3
● Una sala d’SPA
● Un camp de futbol amb gespa gratuit
● Més pistes de bàsquet
● Un skateparc +5



Transport i altres temes de 
ciutat

● Posar més línies de transport públic perquè 
Sant Just estigui connectat amb altres 
municipis +2

● Centre comercial +7
● Afavorir els carrils bici +1
● Més bici box per a protegir bicis i patinets
● Menys control policial cap als adolescents

● Que hi hagi lavabos públics
● Vigilància als transports
● Que treguin el parc del costat del 

mil·lenari, el parc de la masia
● Repartir menjar a les persones amb 

falta de recursos
● Que es faci manteniment de cases i 

edificis antics per preservar la imatge 
antiga del poble

● Introduir les tablets o pc a les classes



● Que els productes de primera necessitat 
siguin més barats

● Més estones lliures a l’institut +6
● Que no renovin els jovenívols 
● Més botigues de tecnologia
● Jugar al camp de futbol quan estigui 

tancat
● Que no hi hagi tants policies
● Asfaltar la pujada de la ITV i crear un carril 

bici i fer patinets des de Mas Llui fins a 
l'institut de Sant Just

● Més purificadors d'aire als instituts per 
evitar el contagi

● Donar mascaretes de colors a alumnes i 
professorat per a garantir la seguretat i 
que cada dia es canviin 

● Millorar la policia, que tractin millor a la 
gent del poble. I que vigilin una mica 
més i millor a la gent que ve a robar al 
poble

● Més decoracions de nadal +2
● Més segurat a la nit
● Més fonts d'aigua i escombrariess



Podem 
aconseguir 

FOLLOWERS
de 14 a 18 anys? 



SUMEM 
CANÇONS A LA 
NOSTRA LLISTA!
 



LES MILLORS CARES DE LA REUNIÓ 



Fins aviat!

Quan ens tornem a trobar?
El 25 de març!


