
ACTA DE REUNIÓ MAIG 2022
Grup adolescents

Data: 19 maig 2022

Lloc: La Vagoneta

Assistents a la reunió: Amèlia, Ona, Paula Carme, Paula Montalban, Noa, Andrea,
Sofía, Nayra, Pavel, Pablo i Joel.

Què hem fet a la reunió?

● Hem començat fent el “joc de la cadira buida” per escalfar motors i pensar
estratègies d’equip per aconseguir un objectiu comú.

● Hem explicat que el municipi de Sant Just participa d’un projecte europeu en el
qual és possible que 4 adolescents de l’Espai de Participació puguin participar. La
proposta és anar a Georgia durant una setmana (l'última de juliol - encara per
concretar) i compartir activitats i experiències amb altres joves que també
participen de projectes de participació.
Properament, tindrem més informació dels criteris necessaris, de moment sabem
que l’edat mínima per anar-hi són 13 anys.

● Hem definit i concretat l’acció / esdeveniment d’oci alternatiu i nocturn que farem
aquest estiu. Ens hem posat en grups i hem pres les següents decisions:

JORNADA D’OCI NOCTURN ALTERNATIU

ESPAI: CASAL JOVES SANT JUST

HORARI: 19h - 23h

DATA: encara per definir

ACTIVITATS:
- Concerts de bandes musicals
- Karaoke (?)
- Batalla de rap
- Taller d’estampació
- Torneig  “Clash Royale” (videojocs)
- Torneig de futbolí



DIFUSIÓ:
- Cartells i flyers
- Vídeo xarxes socials
- Entrevista Radio Esvern
- Gmails
- Revistes: butlletí, vall de verç

ESPAI SEGUR:
- Tenir un botiquín
- Punt d’ajuda

ORGANITZACIÓ:
- Fer torns
- Controlar parada de menjar
- Aforament?

RECOLLIDA D’OPINIÓ
- Codis QR
- Enquestes
- Urnes de recollida d’opinió

· Preguntes:
- Puntuació 1 - 5
- Millores (música, activitats…)
- Què t’ha agradat ?
- Voldries que es tornés a fer?

A la següent sessió…

Treballarem aspectes concrets per acabar d’organitzar la jornada d’oci:
TASQUES PENDENTS:

Penjada cartells (quedar un dia per fer-ho)

Elaborar cartell

Vídeo difusió (sessió juny)

Contactar grups de música (Marina)

Data Radio Esvern (Marina)

Fer enquesta (sessió juny)

Definir què vol dir “PUNT D’AJUDA“ (sessió juny)

Taula amb info sobre l’EP? (pot ser un bon lloc per fer difusió del projecte en si) (sessió
juny)

Playlist música DJ (adolescents demanen opinió als seus companys/es d’institut)

Definir funcionament begudes - menjar? (Ajuntament)

Altres: Paintball / Holi (Ajuntament)




