
ESPAI DE PARTICIPACIÓ 
D’INFANTS I ADOLESCENTS

ACTA DE LA REUNIÓ 
25 de març 2021



Qui ha participat?

Marta, Ona, Jaume



COM ESTEM?



Fem un 
“pinturillo!”



Tenim visita! 
Avui vindran en Just Fosalva 
(Regidor d’educació) i la Berta 
Martí (Cap de l’Àrea de Serveis a la 
Persona). 

Els podem explicar quina és la 
idea que tenim de cara al projecte 
i a veure què ens diuen per part 
de l’Ajuntament!  





L’ÚLTIM DIA VAM DECIDIR MOLTES COSES! 



QUINS ACORDS VAM PRENDRE L’ÚLTIM DIA?
● 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 // i també informatiu dels drets LGTBIQ*
● 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



Com ens imaginem l’activitat per a adolescents

Hem de pensar algunes coses...

Com farem la 
invitació? Quin tipus 

d’activitat 
voldriem fer?

Quin tipus d’espai 
necessitarem per a fer-la?

Ens caldran materials? Necessitarem ajuda?

Qui voldriem que vingués 
a l’activitat?

Quin dia ens 
agradaria fer 
l’activitat? Altres...

Potser no les podem respondre totes ara!

Com ho 
difondrem? 



1. Proposem un punt de trobada amb la gent 
que vingui, on posar-nos cara, situar-nos, 
explicar el funcionament. 

2. Després anirem per grupets a pintar els 
diferents bancs que haguem escollit (més o 
menys 5 persones per banc). 

3. Finalment ens tornarem a trobar per a 
compartir com ha anat i potser berenar 
juntes. 



Acords de la reunió
Jornada a l’espai públic

● Queda pendent escollir ubicació després del llistat de bancs facilitat per 
l’Ajuntament

Jornada a l’institut:
● Pas de zebra de l’institut 
● Bancs de l’institut

Data: Divendres 4 de juny tarda a les 17,30h
Materials: pintures, pinzells, aiguarràs, cartrons, cintar de pintor, draps, placa … 
Possible ubicació: Plaça Camoapa, davant del Casal del Jove, Can Freixas, Maragall. 
Placa informativa que pugui ser útil sobre el moviment LGTBIQ*: depenent del número de 
bancs i llocs. (es pot aprofitar paret, fusta, ...) 
Col·laboradores: Espai Lila/ Espai feminista 
Difusió: 

● Cartells penjats (a l’institut, casal, … )
● Xarxes
● Cada membre de l’espai, convida a 3-5. Compartir de manera directa



Retorn de les 
propostes
 

Farem un vídeo 
per a compartir 
amb la resta 
d’infants i 
adolescents com 
va anar la 
recollida de 
propostes!



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

 Aquest cop hi 
anirà el grup 
d’infants, i el 

següent podrem 
anar-hi també els 

adolescents! 



SUMEM 
CANÇONS A LA 
NOSTRA LLISTA!
 



Fins aviat!

Quan ens tornem a trobar?
El 15 d’abril


