CONSELL D’INFANTS DE PIERA
Dia: dimecres 30 de maig 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. Seguiment accions prioritzades del Pla
de treball
4. Elecció logotip guanyador
5. Repassar idees i propostes a traslladar a
l’alcalde i el regidor d’urbanisme
6. Escollir dos representants al Consell Nacional
Infància i Adolescència (CNIAC)
7. Normativa Consell: concretar definició i funcionament
8. Visita alcalde i regidor d’obres i urbanisme
9. Acords presos
ACTA
1 i 2.- L’Álvaro llegeix l’acta de la darrera trobada i la donem per aprovada.
En el repartiment de càrrecs, la Clara i la Dafne prenen notes per elaborar l’acta de la sessió d’avui.

4.- Elecció logotip guanyador
Després que des de les escoles s’hagi fet una primera selecció de
dibuixos, avui n’hem d’escollir un d’entre els 45 finalistes. Com
que són molts, fem l’elecció en dues parts:
- Els dividim en tres blocs aleatoris i votem el que ens agradi més
de cada bloc.
- Dels tres finalistes, fem una darrera votació i ja tenim el
guanyador
Caldrà tractar-lo per transformar-la a format digital, garantint
que hi aparegui el text “Consell d’infants i Adolescents de Piera”.
Posteriorment en farem una exposició i en l’acte de clausura del
20 de juny el donarem a conèixer, això vol dir que l’hem de
mantenir en secret. Acordem que hi haurà un obsequi per la
persona guanyadora i diplomes de participació per tots els
infants que hi hagin participat.

6.- CNIAC
Avui és el dia que escollim quines dues persones que han de representar el nostre consell a nivell de
Catalunya. Com que la majoria de conselleres i consellers en volen ser, acordem que la forma d’elecció
serà a través del sorteig: escollirem una nois i un noi, i dues suplències.
Repic de tambors, perquè les persones que ens representaran són
l’ONA i el SERGIO, tenint com a suplents la Dafne i el Kevin.
Ara els toca omplir la documentació necessària i que el CNIAC els
convoqui. Ja ens mantindran al corrent...
7.- Normativa
El temps se’ns ha tirat al damunt i només fem un resum dels
apunts que hem anat recollint al llarg de les sessions del Consell,
amb les qüestions a destacar i que ens ajuden a conformar el
reglament de definició i funcionament. Caldrà donar-hi un darrer cop d’ull de formalitat administrativa
per poder-lo presentar en l’acte de constitució del Consell, el proper 20 de juny.
Destacats:
- Consell d’Infants i Adolescents. Volem incorporar els nois i noies del primer cicle de secundària
perquè siguem més representatius, també dels adolescents del municipi.
- Representativitat paritària i garantir pluralitat infants (procedència, necessitats educatives
especials...) perquè sigui el màxim d’inclusiu i representatiu.
- Ampliar durada de les sessions (mínim 1h30min)
- Revisar canals de comunicació: correu electrònic, informació a través de les escoles, trucada...
- Donar forma a l’espai de difusió: web
- Crear espai de participació dels ex-membres

5 i 8.- Visita alcalde i regidors urbanisme i ensenyament
Traslladem als convidats el recull d’observació del municipi que hem fet al llarg d’aquest període
(document llistat adjunt). En fan una bona acollida i ens feliciten per la feina realitzada.
Van donant resposta a les qüestions plantejades, explicant-nos que n’hi ha que depenen directament
del municipi i d’altres que depenen d’administracions supralocals (diputació, generalitat i estat). De
tot el parlat, destaquem:
- Hi ha dos agents cívics a Piera que fan
tasques de conscienciació sobre civisme.
Podem anar recollint propostes per
modificar actituds incíviques, i establir un
sistema de seguiment de les futures
actuacions de millora. Existeix una
ordenança per cuidar l’espai públic.
- Sobre mobilitat, el municipi té l’aprovació
de projectes de millora de l’asfalt (està en
procés) i el tema de l’ampliació de les

voreres és prioritari. També està en marxa la creació de noves vies verdes amb la voluntat de
comunicar el nucli municipal i les urbanitzacions; a més a més està projectada una via blanca
(connexió fins al mar)
- Existeix un pla municipal de parcs (n’hi ha 51 a tot el terme municipal) amb el plantejament
d’arreglar-ne 1 o 2 a l’any; quan se n’inaugura un s’informa de quin serà el següent. Se n’acaba
d’inaugurar un d’inclusiu.
- Ens informen que s’està fent un nou espai jove, i que existeix la possibilitat de participar en el
procés de creació donant idees de com es vol i què s’hi ha de fer.
Acaben recordant-nos que part de la feina del Consell és fer propostes concretes d’actuacions, i
participar d’altres processos en el que la veu dels infants hi sigui present. Alhora no oblidar que també
hi ha encàrrecs concrets des del consistori en aquesta línia. Seguim treballant plegats.

9.- Acords
 Ja tenim logotip. Ara cal traslladar-lo a format
digital perquè en puguem fer la presentació.
 Omplir documentació CNIAC.
 Acabar de donar-li format definitiu a la
normativa.

Propera sessió: Acte de clausura curs Consell

dimecres 20 de juny a les 17h a l’ajuntament

