
ESPAI DE PARTICIPACIÓ 
D’INFANTS I ADOLESCENTS

ACTA DE LA REUNIÓ 
25 de febrer 2021



Qui ha participat?

Amaia, Lluc, Emma, Aina, Cloe, Roc, Nestor, Jordi, 
Andrea, Alex, Victor, Gerard i Mario



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”. 

Volen anar-hi: 
Cloe, Emma, Jordi, Alex, 

Amaia, Andrea, Nestor, Victor, 
Lluc, Mario, Victor, Gerard  



JA TENIM PROPOSTES DE MOLTS 
INFANTS!





Propostes que poden ser projecte 

1. Fer contenidors de taps de plàstic – Ajuntament  
2. Millorar la Festa Major (propostes en funció del pressupost )
3. Fer més activitats per a nens i nenes (propostes en funció del 
pressupost )
4. Fer un recull de contes col·lectius entre escoles
5. Posar pàrquings de bicis i patinets als centres educatius 
(proposta espais i Ajuntament  )
6. Si tallen un arbre, que en plantin dos. Ja hi ha intenció 
Ordenança , es pot fer una Campanya 
7. Millorar parcs per a nens, nenes i adolescents
(propostes jocs amb un pressupost que existeix )



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

https://jamboard.google.com/d/1-fAn-FFtU6q14Nwxl
yOByf_xXiL9OrmIcDUfVAJAXh4/viewer?f=0

2. Com les podriem transformar en projecte?

https://jamboard.google.com/d/1-fAn-FFtU6q14NwxlyOByf_xXiL9OrmIcDUfVAJAXh4/viewer?f=0
https://jamboard.google.com/d/1-fAn-FFtU6q14NwxlyOByf_xXiL9OrmIcDUfVAJAXh4/viewer?f=0




Després de veure com queda el mural que hem fet… 

● Tenim ganes de fer alguna activitat per a nens i nenes de les 
nostres edats

● No tothom acostuma a ser a Sant Just per la Festa Major. Podriem 
fer-ho en un altre moment durant la primavera. 

● Molts de nosaltres tenim experiència en organitzar esdeveniments o 
bé hem participat a algunes activitats que ens han agradat.

● Paral·lelament a aquesta acció, podem treballar en la millora 
d’algun parc quan l’Ajuntament en faci renovacions



Quina experiència tenim els membres 
del grup organitzant activitats?
● Gimcanes i cerques del tresor

● Curses de bicicletes

● Tornejos de videojocs

● Tallers de manualitats, pulseres, etc.

● Tallers sobre algun tema, com ara la prehistòria

QUINES COSES VAM TENIR EN COMPTE EN LES NOSTRES EXPERIÈNCIES?

● Materials
● Espai
● Persones que participaven
● ...



Demandes a l’Ajuntament

Activitats

● Paintball +4
● Scaperoom +3
● Sant Just en miniatura
● Més casals

Altres temes de ciutat

● Recollida de caques de gossos +9
● Espais per a gossos +7
● Més neteja +14
● Neteja de graffitis mal fets +7
● Una caseta en un arbre +3
● No talar arbres +3
● Millorar les connexions i freqüència 

d’autobusos +10
● Una discoteca +3
● Laboratori d’investigació de RETT
● Llocs per a gent sense sostre



Demandes a l’Ajuntament

● Posar més carril bici +19
● Posar més aparcaments per a bicis i 

patinets, també a les escoles +10
● Més parcs +9
● No talar més arbres
● No construir més edificis a Collserola +8
● Donar ajuda alimentària a la gent que ho 

necessita
● Menjar ecològic a les escoles
● Arbrat i ombra als patis d’escola
● Ampliar les voreres

● Un cine +5
● Més biblioteques +2
● Més bancs per seure +3
● Una ciutat més silenciosa +3
● Semàfors més curts per als peatons+5
● Més il·luminació als carrers +6
● Hospital / més metges al CAP +4
● Recuperar la tirolina del parc del Mil·leni
● Millora del reciclatge +8
● Millor disseny dels contenidors perquè 

sigui més fàcil posar-hi les escombraries +3



SUMEM 
CANÇONS A LA 
NOSTRA LLISTA!
 



LES MILLORS CARES DE LA REUNIÓ!



Fins aviat!

Quan ens tornem a trobar?
El 25 de març! 


