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    Signatura del secretari d'actes                   Vist i Plau Dinamitzador/ora  

  

ABRIL 

Nº de sessió:  3 /2020 

                                      Data:  11  / 11 /  2020          

Ubicació: Punt Jove la Palma 

Horari: 17.00 a 18.00h 

Assistents: Abril i Paula 

A excusat la seva absència: --- 

Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior.                                      Sí         

2. Temes desenvolupats. 

S’informa de que: 

-  la Tècnica de joventut ha transmès l’interès per compartir les experiències amb Torreta Violeta. 

- El dimecres 2 de desembre es durà a terme l’Acte de Constitució, en la que se’ns proposa fer lectura de 

manifest del CNIAC pel DUDI, emmarcat en el 20N. Es fan propostes de repartició del text. (prèviament, 

enviats per c/e per la dinamitzadora). 

- Es decideix tirar endavant l’Acció de Nadal, elaborant  un cartell de Nadal similar al de l'any passat per a 

què la gent l'identifiqui amb un missatge similar al següent: "El consell d'infants i joves tornem a decorar els arbres 

amb la donació dels adorns de l'any passat. I convidem/animem a tothom (palmarencs i palmarenques), tingueu l'edat que tingueu, 

a fer un adorn o desig reutilitzant materials plàstics o que ja tinguem a casa, i penjar-lo als arbres de la Plaça Puigmajor i/o a la 

Plaça 11 de setembre durant el mes de desembre. Aquest any, però, tenint en compte les mesures de salut i seguretat ANTICOVID-19 

permeses, la penjada es farà de manera voluntària, individual i/o per famílies i/o grups bombolla".  

3. Acords i desacords (si s'escau) 

- Consultar amb els referents polítics del projecte si tirem endavant l’acció de decorar els arbres de Nadal. 

En cas que si, contactar amb la brigada per portar adorns (guardats de l’any passat al Punt Jove) per així 

anar a decorar donant un impuls a l’acció. 

- Consultar si la Brigada podria penjar les estrelles als arbres decorats. 

4. Temes pendents per la propera sessió. 

- Enviar correu al Tècnic de comunicació amb el manifest del CNIAC de joves i Manifest infantil de 3 a 7 anys 

per fer un clip per la Palma TV emmarcat en el 20N i aprofitar fer difusió de l’Acte de Constitució del Consell 

d’Infants i Joves . 

5. Data pròxima trobada: 02/12/2020 


