
ACTA DE REUNIÓ MARÇ 2022
Grup adolescents

Data: 17 març 2022

Lloc: La Vagoneta

Assistents a la reunió: Amèlia, Ona, Paula Carme, Paula Montalban, Eric, Noa,
Andrea, Sofía, Pavel, Gisela, Andrea Univio, Victor, Marc i Joel.

Què hem fet a la reunió?

· Hem fet un BINGO amb informació dels membres de l’Espai de Participació per
conèixer-no una mica més.

· Hem fet un joc de relleus per donar la nostra opinió sobre el tema de l’oci nocturn,
responent a les següents preguntes:

- “Jo quan surto de festa m’agrada … “
- “Per mi l’oci nocturn és…”
- “No m’agrada gens quan de nit…”





· Hem visualitzat alguns vídeos d’altres pobles i ciutats on s’han fet projectes i
programes d’oci nocturn per conèixer diferents propostes que ens puguin inspirar.

· OCIO NOCTURNO ALTERNATIVO
https://www.youtube.com/watch?v=xdGQgGH8cHk

· VPK (Vente pa’ka - Sant Boi de Llobregat)
https://www.youtube.com/watch?v=oZ3sUGyJulg
https://www.youtube.com/watch?v=MayN2GKpiv8

· Angels de Nit (Manresa): https://www.youtube.com/watch?v=AgwNKka51yM

· Espai Jove La Fontana
LINK 1
LINK 2

Quins acords hem pres com a grup?

Després de visualitzar els vídeos hem estat conversant i debatent sobre alguns temes
claus a tenir en compte:

· La proposta que es faci ha de ser segura i evidentment no hi haurà consumició
d’alcohol
· Les edats al qual ha d’anar dirigida l’activitat és de 12 a 16 anys
· Tenim diferents edats i això comporta que potser ens interessin coses diferents
respecte l’oci nocturn
· Potser a banda d’oci nocturn també volem ampliar la franja horària de la proposta
d’oci durant el dia / tarda
· L’ajuntament ens recolza amb les propostes que vulguem fer

A la següent sessió…

· Ens visitaran tècnics i polítics de l’Ajuntament per conèixer què estem fent i també
els hi podrem fer preguntes.

· Seguirem definint de quina manera podríem dur a terme una proposta d’oci nocturn
adreçada a adolescents de Sant Just.

https://www.youtube.com/watch?v=xdGQgGH8cHk
http://vpk.cat/service/coneix-vpk/#projecte-vpk
https://www.youtube.com/watch?v=oZ3sUGyJulg
https://www.youtube.com/watch?v=MayN2GKpiv8
http://www.manresajove.cat/web/menu/9841-angels-de-nit
https://www.youtube.com/watch?v=AgwNKka51yM
https://www.cjb.cat/blog/tag/oci-nocturn/
https://lafontana.org/events/festival-de-rol-la-fontana-by-night-iv/

