M’OBRES?
Parlem del nou Espai Jove!
Síntesi de la primera jornada participativa,
23 de desembre de 2018
OBJECTIUS
 Omplir de contingut el nou Espai Jove: usos i decoració per sales
 Determinar la temàtica del nom del local i els noms de les sales del nou Espai Jove
 Fer-ho de manera consensuada entre els joves i les entitats presents

Nombre de persones assistents: 20
USOS I DECORACIÓ PER SALES
Sala 1

Sala 2

Bolera
Espai per les entitats
Festes d’aniversari,
Usos celebracions
SALA RECREATIVA
Skatepark interior
Xerrades, tallers, cursos de
diferents temàtiques
Taules, cadires, sofà, billar,
futbolí, jocs de taula,
Decoració / diana, consola, equip de
mobiliari música, màquines de
menjar i beguda, barra
americana, pica, miralls,
grafits, murals i parets de
colors

ASSAJOS
Classes de ball
GRAVACIONS
Tallers de diferents
temàtiques (educació
emocional, antiestrés)
Tornejos de rap

Taula i equip de so,
cadires, instruments,
bateria, moqueta, coixins,
sac de boxa, pòsters i
parets decorades (buscar la
millor opció)

Sala 3 i 4
Bingo
Debats, tallers
Espai per les entitats
Festes d’aniversari,
celebracions
SALA D’ART JOVE
SALA DE CONCERTS
Sala d’estudi
SALA DE PROJECCIONS

Taules, cadires, sofà, portàtil,
projector, pantalla, escenari,
equip de so, llums, pissarra,
decoració mòbil i parets
d’exposició

ALTRES
pro

 Espai de menjar i beguda a la sala circular (‘peixera’)
 Gots reutilitzables
 Altaveus i micros a totes les sales
 Mural a les parets del passadís

TEMÀTICA DEL NOM DEL LOCAL I
ELS NOMS DE LES SALES

Propostes
Berguedà
Berguedans/es
Emojis
Estacions de l’any
FEMINISME
Menjar
Muntanyes
Natura
Núvol Berga
Patum
Univers

Nombre vots 1a
ronda
13
9
12
3
20
11
14
8
7
2
6

Nombre vots 2a
ronda
3

11
5

PROPERS PASSOS
 Elaboració del reglament d’ús del nou Espai Jove, en base als acords presos
en la primera jornada participativa
 Segona jornada participativa, amb la realització d’activitats simultànies en
les tres sales del nou Espai Jove segons els usos acordats. Previsió: febrermarç 2019
 Recollida de propostes sobre el nom del local, en base a la temàtica acordada,
FEMINISME, fins a la fira de Maig de Berga, amb la ubicació d’una bústia
en diferents actes

FOTOS

