CONSELL D’INFANTS DE PIERA
Dia: dimecres 7 de març de 2018
Horari i lloc: 17:30-18:30h a la sala de plens de l’ajuntament
Assistents: Itziar, Berta, Sergio, Laia, Jan, Ona, Dafne, Mariona, Naiara, Gisela, Irene, Martí, Anna,
Ainhoa, Ariadna, Clara i Aitana
Anna (tècnica) i Aida (dinamitzadora)
Ordre del dia:
1. Benvinguda i presentació
2. Recordatori compromisos i encàrrecs
3. Recull propostes i idees de treball
4. Organització i planificació feina a fer
5. Altres
ACTA
1.- Primer dia de trobada de treball intern del Consell.
Fem una primera ronda de presentació de noms, escola i curs.
Recordem i definim col·lectivament què és el Consell d’Infants. Hi ha moltíssimes ganes de començar
a posar damunt la taula propostes per millorar el municipi.
També fem un recordatori del calendari de reunions fins al juny. Potser patirà alguna modificació ja
que un dia (25 d’abril) coincideix amb colònies; ho confirmarem en la propera reunió.
2.- Compromisos i encàrrecs:
a) Definir i acordar Normativa i Organització del Consell
b) Concretar quin Logo ens identifica
c) Conèixer quins Drets i Deures tenim
d) Recull de propostes a treballar
Acordem distribuir algunes funcions: d’aquells que vulguin, rotativament a cada sessió, dues persones
faran l’acta d’acords presos i algú altre moderarà els torns de paraula.
3.- Gran bateria de propostes i idees a realitzar, ja siguin d’iniciativa personal o recollides d’altres nens
i nenes del municipi. N’hi ha moltes, i es poden agrupar per temes:


Manteniment i respecte dels espais públics (il·luminació, asfaltat, contenidors i reciclatge,
neteja clavegueram i barrancs, espais d’oci per gossos, més papereres, mobiliari urbà...).



Millora de la mobilitat, en especial entre nucli i urbanitzacions (ampliació i arreglar voreres,
adaptabilitat persones amb discapacitat, semàfors, vies verdes, senyalitzacions tram
accidents, bus urbà...)



Més i millors espais lúdics per a infants i joves (parcs i places, gronxadors adaptats, rampes
skate, piscina...). Fer més activitats festives.



Ampliació del Consell d’Infants fins a 2on ESO i així ser Infants i Adolescents.

Ens cal prioritzar i escollir per on començar.
4.- Acordem que dediquem el primer moment de la propera sessió a dissenyar el Pla de treball després
de prioritzar per on comencem a actuar.

5.- Sabem què ens agradaria; hem de prioritzar i planificar!
Propera sessió: dimecres 21 de març a les 17:30h a l’ajuntament
Ordre del dia
1. Dissenyar Pla de treball fins al juny (prioritzar i escollir)
- Millora i respecte espais públics.
- Millora mobilitat.
- Espais lúdics per infants i joves. Activitats festives.
2. Concretar procés elecció Logo

