ASSEMBLEA 3 OCTUBRE 2015
CASES DE JOVENTUT DE CASTELLÓ 12 HORES

ASSISTENTS
BENICASSIM 15 PERSONES
Humanos y Casas (Noel, Ricky i Hèctor)
Esplai (Sergio, Michel i Iván)
Animadors/es (Arecia, Mireia i Vir)
Joves (Lydia, Pau, Ana Maria, Taquio)
Grup consum (Joan i Armand)
Socis (Jorge)

BETXI
Alejandros, Sandra, Joar, Laura, Andrea, Iris, Paula,
Miquel, Lara, Alba, Andrea R, Clara

ORDRE DEL DIA:
1. Cóm estan les cases aquest curs?
Responsables

Maranya
•

Volem ser un espai de dinamització cultural del poble, para
tots i totes. Hem de pensar en estratègies per tindre més
impacte:
- donar-nos a conèixer, fent activitats fora del local
- façana, ser un espai on passen coses, que conte coses
- Videos del que passa dins, Maranya per un forat

•

•

Joan demanarà
pressupost per a
pantalla leds
El grup de joves activarà
els videos (Lydia, Iván i
Mireia)

Fer xarxes amb altres col·lectius:
•

per què no participar en el festival Formigues?

•

O fer activitats en festes de gener per als escolars?

• Possible comissió de relacions?
Què imatge tenim en l'IES?
- maranya és una desconeguda, o s'identifica amb un espai de
molta responsabilitat
- Halloween servirà per atraure a més joves
- mantindre local obert més temps, per ara responsables de
permanències en el local:
* Dilluns- reunions d'esplai i activació setmana
* Dimarts- Lydia
* Dimecres- Virginia
* Dijous- Mireia
* divendres- FALTA
* dissabte- FALTA
* diumenge- humanos y casas
- habilitar espais per ordinadors, chillout i jocs, llevar taula de
llibreria, venda xuxes

Mireia treballa als patis i
junt amb l'associació
d'alumnes, canviarà
Ana María, Aitana

Falten divendres i
dissabte

Possibilitat de tindre una persona en pràctiques que explique el Michel en el Consell
Escolar de dimarts
projecte a les escoles (profes, famílies i xiquets/es)
intentarà q Maranya siga
una de les entitats que
puga entrar a l'escola a
explicar el projecte. Si no
Arecia i Joan per
vinculació amb UJI poden
ser bons interlocutors.
Manera d'organitzar-nos més transparent (penjar als panells i
a la web)

•

•

Estem dins Cases de Joventut de Castelló (associació provincial) junt
amb Espurna de Betxí i SOS Alqueries. Reunions de junta directiva i
animadors una vegada al mes, rotativa pels pobles.
Dins de la Maranya:
- Reunió activació setmana joves dilluns a les 19:30h (aniran
responsables tasca, i grup esplai i IES)
- Plenari grups estables una vegada al mes en dilluns
- Assemblea socis i sòcies octubre- juny
- Reunió majors dimecres primer i tercer de mes de 18h a 19h
- Reunió equip animadors voluntaris (quotes, comptes,
comunicació, projectes nous,...) dimarts a les 19h.
•

L'equip animadors
actualitzarà

coordinadors de grups aquest curs:
• Sergio Esplai
• Ricky Humanos y Casas
• Armand Consum
• Batucada FALTA

Betxi
•

Les activitats que més van a agradar als joves durant el passat
curs varen ser:
- Eixides
- Taller brico-reciclatge
- Pren la teua ciutat
- Slack-line

2. Activitats del trimestre

•

Benicàssim

–
–

Programació esplai
Programació joves, vivac, Halloween, sopars divendres al mes i
taller cuina
Humanos y casas, partides exhibició i prova
Cicle debats, conversa, grup consum
Ajudes a projectes de joves (fins al 2 de novembre presentació
d'idees)

–
–
–

També estaran al panell
i a la web en
esdeveniments

–

Cursos de formació Educador/a menjador al desembre,
llenguatje signes al febrer i MTL al juliol

•

Betxí

–

Les activitats més proposades per a portar a terme el pròxim
curs són:
Eeixides
Taller de brico-recilcatge
Taller de cuina
Taller diy
Teatre
Els cursos de formació que portarem a terme aquest nou curs
són. curs MTL betxí-alqueries, curs monitor de menjador.

–
–
–
–
–
–

3. Aprovació de fer el pressupost
En quan estiga l'equip d'animadors ho farà públic.
4. Relació amb la Federació Valenciana de Cases de Joventut
Seguim dins, Noel és el Vicepresident de la Federació.
Continuarem anant als plenaris cada tres mesos i a l'assemblea.
Els adolescents aniran a les activitats comuns federatives.
5. Imatge coorporativa
Se esta treballant en la imatge coporativa de l'associació. Es fara un logo per a les cases de
Castelló i un altre per a cada seu. Betxí esposa:
El logo proposat individual ens agrada i el donem com apte, el que no estem massa convençuts i
voldriem canviar és el comú
6. Dissolució casa de joventut l'Espurna
Acceptem en acta i decidim per unanimitat dissoldre l'associació casa de joventut l'espurna i
passar a formar part de l'associacó de Cases de Joventut de Castelló
En Benicàssim a 3 d'octubre de 2015

Noel Tomàs Benítez

Aitana Coderch

President

Secretària

