
ACTA COMISSIÓ DE JOVENTUT (ASSEMBLEA DE SANT ANDREU)

Ordre del dia: 8/6/2011
1) Acampada
2) Difussió
3) Blog
4) Proposta referent a la “Llei de joventut”
5) Altres

1) Acampada  
-Dissabte 11 de juny a les 17h hi ha una reunió de preparació de les activitats de 
l'acampada. Com a comissió decidim que farem dos debats sobre:
a) Problemàtiques del jovent de Sant Andreu i possibles solucions
b) Concreció de quines solucions podem realitzar
-Pel debat de la temàtica a) proposarem a la comissió d'activitats de l'acampada, fer-ho el 
dilluns 13 de juny a les 19h. Al final ho intentarem (segons assistència i les nostres 
possiblitats) fer en petits grups de debat dividits per diferents temàtiques: 
-habitatge (Patri)
-laboral (Jordi A. S'encarrega de buscar alguna persona que col·labori)
-oci (Jordi X. Fa un petit guió i Nerea s'encarrega de preguntar a algú si ens ajuda)
-estudis/educació (Nerea)
-salut (Jordi A. Entraran temes de: moda, malalties trans. sexual, drogodependències...)
A partir del recull de possibles solucions treballarem el següent debat a la propera reunió 
de la comissió.
Veiem bé de posar una paradeta a l'acampada per a recollir sensacions, propostes, idees, 
etc. Del jovent del poble, què posarem a la paradeta?
-Pancarta, lema “joventut indignada!”
-Carpa, preguntarem a la comissió d'infraestructures a veure si en poden comprar (12€)
-Exposició: punt 4 (Llei de Joventut)
-Llibreta + “pissarra” per a què la gent apunti idees!
-Taula (cadires?)

2) Difussió  
Ja estan impresses les octavetes (100 fulls din A-4=400 octavetes), en Jordi X. Les tallarà i 
ens les distribuim per a repartir-les.
Quedem dissabte al matí per a preparar la paradeta i anar a enganxar els cartells del 
debat. (Patri, Jordi X., Jordi A.)
Pel cartell preguntarem si ens poden passar un cartell “en blanc” per a posar la nostra 
activitat.

3) Blog  
En Jordi X. Ja ha creat un blog propi: http://joventutsantandreu.blogspot.com
S'aprova el text fet per la Laura per enviar al blog de l'Assemblea de Sant Andreu (si cal, 
més endavant el modificarem)

4) Llei de joventut  
És relativament curta (22 pàg.), la Laura, la Patri i el Jordi X. Es repartiran les pàgines per 
a fer un buidatge del que diu i fer una exposició a l'acampada.

PROPERA REUNIÓ EL DILLUNS 13 DE JUNY A LES 21H (DESPRÉS DEL DEBAT)

http://joventutsantandreu.blogspot.com/

