CONSELL D’INFANTS DE PIERA
Dia: dimecres 21 de març de 2018
Horari i lloc: 17:30-18:30h a la sala de plens de l’ajuntament
Assistents: Itziar, Berta, Georgian, Sergio, Laia, Jan, Ona, Dafne, Mariona, Álvaro, Naiara, Gisela, Kevin,
Carla, Irene, Martí, Pau, Anna, Ainhoa, Ariadna, Clara i Aitana
Anna (tècnica) i Aida (dinamitzadora)
Ordre del dia:
1. Benvinguda i presentació
2. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió
anterior
3. Dissenyar Pla de treball fins al juny (prioritzar i escollir)
- Definir normativa del Consell
- Concretar procés d’elecció Logo
- 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.
4. Acords presos
5. Precs i preguntes
ACTA
1 i 2.- Avui fem ple i vénen totes les conselleres i consellers.
El Martí llegeix l’acta de la darrera trobada i la donem per aprovada.
En el repartiment de càrrecs, a la sessió d’avui la Dafne és l’encarregada de la moderació i, l’Anna i
l’Ainhoa són les que prenen notes per elaborar l’acta.
Recordatori canvi de reunió definitiu: el dia 25 d’abril hi ha nois i noies que estan de colònies, per tant
traslladem la següent trobada al 2 de maig.
3.- Teníem pendent resoldre un dubte que ens va sorgir en la passada sessió: quants infants de 3 a 12
anys hi ha a Piera? Algunes persones han fet cerca i hem pogut conèixer que la xifra canvia en funció
del lloc de cerca per una qüestió de franges d’edat. Hi ha hagut un acord general que estem parlant de
gairebé 2000 infants d’aquestes edats d’una població total d’un xic més de 15000 habitants.

Per agilitzar i poder ajudar-nos a prioritzar la feina a fer durant aquest primer període del Consell, ens
dividim en quatre grups de treball:


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.



Concreció procés d’elecció del Logo del Consell.

4.- Acords
Preparar accions a realitzar de cadascuna de les temàtiques per visualitzar què farem.
Acordar trobada amb regidories corresponents per fer-los arribar qüestions sobre millora de la
mobilitat, el manteniment i el respecte col·lectiu vers el municipi, i els espais lúdics.
Fer un concurs entre els infants de 5è i 6è de les escoles de Piera per escollir quin logotip ens
identificarà.
Propera sessió: dimecres 2 de maig a les 17:30h a l’ajuntament
Ordre del dia
1. Accions a realitzar
2. Concurs elecció Logo

