
Informe de resultats de l’Assemblea Jove 2023 

Aquesta és la 7a edició de l’Assemblea Jove, s’han presentat un total de 28 propostes. En 

l’Assemblea poden participar joves empadronats al municipi, que tinguin entre 14 i 30 anys, el 

total de participants han sigut 72 persones, entre las quals havia d’heterogeneïtat d’edats.  

Votacions 

Per obtenir els resultats s’han fet dues votacions, unes a nivell grupal i l’altre a nivell individual.  

Pel que fa a les votacions grupals la pregunta que es va realitzar als i les joves és la següent:  

Les puntuacions per a les propostes són 100, 80, 70, 60 i 50, 40, 30, 20 i 10 on 100 

significa que és la que més t’agrada i 10 la que menys. 

Només podeu votar les propostes defensades avui. Sinó, el vot serà nul. 

Les propostes són: 

● Laser tag 

● Torneig de petanca 

● Compra de futbolín 

● Scape room 

● Torneig de videojocs 

● Concurs d’anime 

● Intensiu de dansa urbana 

● PortAventura World 

● Compra cadires gaming 

● Survival Zombie 

● TrukiFest - Concert AEIG Roc d’Oró 

● Festa de reggae (Llobregat Goes Dub) 

● Activitat Paintball / Laser Tag 

● L’Eskella: stand up! 



● Anar al JumpYard 

● Santvi Juga! Ordinadors gaming pel jovent de Santvi 

● Llibres de Cultura 

● Dibuix al natural 

● Concert rock 

● Taller d’audiovisuals 

● Compra de material de música 

● Concurs de Poesia 

● Concurs de “dunks” 

● Torneig de futbol 

● Tir amb arc 

● Torneig de scooter 

● Localitzador de bus 

1. A quina proposta li dones 100 punts? 

2. A quina proposta li dones 80 punts? 

3. A quina proposta li dones 70 punts? 

4. A quina proposta li dones 60 punts? 

5. A quina proposta li dones 50 punts? 

6. A quina proposta li dones 40 punts? 

7. A quina proposta li dones 30 punts? 

8. A quina proposta li dones 20 punts? 

9. A quina proposta li dones 10 punts? 

 

Pel que fa a les votacions individuals, el que demanàvem al jovent participant és el següent:  



Les puntuacions per a les propostes són 15, 10, 8, 6 i 4, on 15 significa que és la que més t’agrada 

i 4 la que menys. 

Només pots votar les propostes defensades avui. Sinó, el vot serà nul. 

● Laser tag 

● Torneig de petanca 

● Compra de futbolín 

● Scape room 

● Torneig de videojocs 

● Concurs d’anime 

● Intensiu de dansa urbana 

● PortAventura World 

● Compra cadires gaming 

● Survival Zombie 

● TrukiFest - Concert AEIG Roc d’Oró 

● Festa de reggae (Llobregat Goes Dub) 

● Activitat Paintball / Laser Tag 

● L’Eskella: stand up! 

● Anar al JumpYard 

● Santvi Juga! Ordinadors gaming pel jovent de Santvi 

● Llibres de Cultura 

● Dibuix al natural 

● Concert rock 

● Taller d’audiovisuals 

● Compra de material de música 

● Concurs de Poesia 



● Concurs de “dunks” 

● Torneig de futbol 

● Tir amb arc 

● Torneig de scooter 

● Localitzador de bus 

1. A quina proposta li dones 15 punts? 

2. A quina proposta li dones 10 punts? 

3. A quina proposta li dones 8 punts? 

4. A quina proposta li dones 6 punts? 

 

Resultats finals de l’Assemble Jove 2023  

 

Davant del pressupost de 12.000€ les propostes que finalment han sigut seleccionades dins del 

pressupost han sigut: 



Santvi Juga! Ordinadors gaming pel jovent de Santvi: 2000 € per fer inversió en ordinadors 

gaming que seran d’accés públic.  

Activitat Paintball: 1.500 € per realitzar l’activitat. 

Torneig de scooter: 1.000 € per realitzar l’activitat. 

Torneig de futbol: 800 € per realitzar l’activitat. 

Festa reggae (Llobregat Goes Dub): 2.000 € per realitzar l’activitat. 

PortAventura World: 2.000 € per realitzar l’activitat.  

TrukiFest: 2.000 € per realitzar l’activitat.  

L’Eskella: stand up!: 700 € per realitzar l’activitat.  

 

 

 

 


