ACTA CONSELL D'INFANTS I JOVES DE
LA PALMA DE CERVELLÓ 2020-2021
Nº de sessió: 12 /2021
Data: 28 /04 /21
Ubicació: Trobada en línia Jitsi
Horari: 18.30 a 19.30 hores
Assistents: Abril i Paula
A excusat la seva absència: Iker
Ordre del dia
1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior.

Sí

NO

2. Temes desenvolupats.
ACCIÓ LET'S CLEAN UP LA PALMA!
●Modifiquem data per organitzar i emmarcar l’acció dins la Setmana Jove 2021. També, modificar el lloc ja que la
zona proposada ja està neta.
●Proposta de trobada post recollida per fer valoració: nombre de participants, kg de residus recollits…
●Informació sensibilització mediambiental pàgina Facebook: Punt Jove la Palma (2) Punt Jove la Palma | Facebook
MURAL "Voladors de plàstic"
●Nom: “La realitat imaginària” Taller de reciclatge al Punt Jove la Palma ‘20. S’escriurà el títol al mural
●Ubicació: El mural s’ubicarà a la paret de sota el Parc de l’Espígol just rere la zona de les deixalleries del C/alberes.
SETMANA JOVE 2021
● Taller: “Pinta el mur del Punt Jove: Digues la teva!”. Buscar dies de més disponibilitat durant la setmana per fer
traspàs a la Tècnica de joventut i acabar de programar la Setmana Jove: dill, dx i dj
3. Acords i desacords (si s'escau)
- Escriure títol mural i penjar-lo (decidir ubicació exacte in situ): dx 5 de maig a partir de les 16.00h fins finalitzar l’acció
Penjar cartells Campanya “Let’s Clean Up la Palma” al costat.
- Acció Campanya “Let’s Clean Up la Palma!”: Dimecres 12 de maig de 16.00 a 18.30 hores al Pàrquing de Can Ollé.
- Dilluns 17 de maig (16.30 a 17.30h) trobada de valoració residus recollits a nivell municipal “Let’s Clean Up la Palma!”
- DIFUSIÓ GENERAL DE LES ACCIONS: SETMANA JOVE I ACCIONS ESPECÍFIQUES A L’INS (suport cap d’estudis per
difondre a les altres classes del curs si cal)
4. Temes pendents per la propera sessió.
- Cartells de sensibilització i conscienciació mediambiental “PER UNA PALMA MÉS NETA” decidir si penjar prop
de la zona neteja el dia de l’acció de neteja LCULP
- Pensar que fem amb la brossa recollida: Quin missatge enviar (Què, com i a qui).
5. Data pròxima trobada: 05/05/2021 (a partir de les 16.00 hores)
Signatura Secretariat d’Acta

Paula

Vist i Plau Dinamització

Aina

