CONSELL D’INFANTS I D’ADOLESCENTS DE PIERA
Dia: dimecres 28 de novembre de 2018
Horari i lloc: 16:30-19h a la sala de plens de l’ajuntament
Assistència grup Adolescents: Sergio, Laia, Álvaro, Aina, Carla i Pau.
Assistència grup Infants: Itziar, Georgian, Jan, Mencia, Joana, Xènia, Ona, Dafne, Mia, Naiara L, Gisela,
Xevier, Irene, martí, Ainhoa, Clara, Insaf, Naiara S i David.
Anna (educació), Xènia (educació), Laia (joventut) i Aida (dinamitzadora)
Ordre del dia:
1. Benvinguda i presentació Consell d’Infants i Adolescents
2. Presentació Consellers i Conselleres
3. Encàrrecs i compromisos
4. Recollida de propostes
5. Organització i planificació (calendari de reunions)
6. Precs i preguntes
ACTA
Fem una única acta tot i que en el funcionament de les sessions de seguiment hi ha tres moments:
- grup adolescents (16:30-17:30h)
- conjunt (17:30-18h)
- grup infants (18-19h)

1 i 2.- Primer dia de trobada de treball
intern del Consell.
Fem una primera ronda de presentació de
noms, escola i curs.
Recordem què és el Consell d’Infants i
repartim el reglament dissenyat i aprovat
en la primera edició. Hi ha moltíssimes
ganes de començar a treballar, i més els
nois i noies que ja van ser consellers/es el curs passat.
Expliquem el canvi de dinàmica d’aquest curs i fem un recordatori del calendari de reunions fins al
juny. Potser patirà alguna modificació ja que algun dia pot coincidir amb colònies; ho confirmarem a
la propera reunió.
3.- Compromisos i encàrrecs.
Els nois i noies que van formar-ne part l’edició anterior expliquen quins van ser els acords
d’organització i funcionament, i es decideix seguir amb la mateixa dinàmica. Acordem distribuir les
funcions del Consell: d’aquells que vulguin, rotativament a cada sessió, dues persones faran l’acta
d’acords presos i algú altre moderarà els torns de paraula. Avui prenen acta el Pau Ruiz (adolescents),
i la Menci i l’Ainhoa (infants).

També és un bon moment per comentar un parell de coses:
- Repensar com ens agradaria el format de sessions, per seguir millorant i acabar de trobar el
millor encaix. Posem damunt la taula la possibilitat que la primera trobada del curs sigui a finals
de setembre o principis d’octubre, per refrescar la feina feta i preparar el plenari anual.
Planificar la presentació del Consell al conjunt d’infants i adolescents del municipi i organitzarne les eleccions per escollir-ne les noves membres durant el mes d’octubre. Realitzar el plenari
anual al llarg del mes de novembre,
amb la intenció de fer-lo coincidir
amb el 20N, dia de la
commemoració de la Convenció
dels Drets dels Infants.
- Les persones representants del
Consell Nacional de la Infància i
l’Adolescència
de
Catalunya
(CNIAC), el Sergio i l’Ona, ens
expliquen la seva participació a una
trobada realitzada aquest passat
estiu.
En el moment conjunt dels dos grups el dediquem a fer un recordatori dels encàrrecs que ens ha
traslladat el consistori municipal. En tenim dos per aquest any:
a) Participar de la remodelació del parc infantil Victor Riu.
Prioritat Adolescents.
b) Acció audiovisual (fotografia) sobre la vivència i influència de les tecnologies en la nostra vida.
Prioritat Infants.
4.- Recollida de propostes
A part dels encàrrecs que ens arriben de dues regidories de l’ajuntament també s’ha realitzat, a les
diferents aules de 5è a primer d’ESO, una priorització dels eixos dels temes del curs anterior per si
podem realitzar alhora alguna altra acció. La posada en comú:
Temes
Manteniment
públics

Eixos prioritzats
i

respecte

espais





Les Flandes 5è
Herois 5è
Apiària 6è
Apiària 1ESO








Que recullin els contenidors cada 2 dies perquè
gairebé sempre estan plens i hi ha brossa per terra.
(2)
Fer una obra de teatre que representi la idea de
recollir les caques dels gossos. (2)
Posar caixes amb bosses per les caquetes dels
gossos. (2)
Que posin més papereres i cendrers al carrer. (1)
Que netegin els parcs cada setmana. (1)
Crear programa de sensibilització pels propietaris de
gossos. (1)
Fer porta a porta per ajudar al reciclatge. (1)
Instal·lar reanimadors en llocs accessibles. (1)

Millora mobilitat
Herois 5è
Apiària 5è
Herois 6è
Apiària 1ESO








Més i millors espais lúdics per infants
i adolescents
Les Flandes 5è
Herois 6è
Apiària 1ESO







Fer vies verdes (per anar en bicicleta o a peu) per les
urbanitzacions. (3)
En el revolt B224, hi ha molts accidents quan
plou, podrien posar senyalització. (2)
Millorar l’asfaltat de carrers i trams de carretera
desgastats. (1)
Asfaltar els forats de les carreteres perquè els cotxes
no rellisquin. (1)
Fer més pàrquings públics i gratuïts. (1)
Posar unes barres de prohibit aparcar al començament
de
la
urbanització
Can
Bonastre, al
bar
Joventut, perquè la gent aparca sobre la vorera. (1)
Gronxadors per a minusvàlids. (2)
Arreglar i modernitzar els parcs de les urbanitzacions.
Fer més festes. (2)
Un lloc on els adolescents puguem quedar i fer
activitats variades. (2)
Esborrar pintades i habilitar espai on fer grafitis.
(1)Fer zona de joc per nadons (6 a 36 mesos). (1)



L’escola Creixà, un grup de 5è de Les Flandes i un grup de 6è d’Herois del Bruc han fet el seu propi
llistat de propostes sense seguir l’esquema de priorització.
5.- Organització i planificació
Fem un recordatori del calendari de sessions; ens reunirem un dimecres al mes, a la sala de plens de
l’ajuntament, en horari (16:30-19h) repartit en tres moments: trobada grup adolescents, trobada
conjunta i trobada grup infants.
Com que ja coneixem quins són els dos
encàrrecs municipals i quines són les
prioritzacions temàtiques recollides des
dels centres educatius, dedicarem la
sessió del desembre a planificar la feina a
realitzar.
 Sessió adolescents: vindrà la Laia
(tècnica de joventut) a explicarnos millor la proposta de l’acció
audiovisual i realitzarem una
primera dinàmica de treball.
També analitzarem si és possible realitzar alguna altra activitat al llarg del curs.
 Sessió infants: analitzarem si é possible que realitzem dues accions al llarg del curs, i en
prioritzarem les tasques a desenvolupar al llarg del procés.
Una de les coses que ha sortir en la sessió d’avui és l’interès per poder treballar qüestions relacionades
amb els Drets dels Infants. En prenem nota i veiem com es podria encaixar en la planificació d’aquest
curs.

Propera sessió: dimecres 19 de desembre a la sala de plens
Ordre del dia
1. Lectura i aprovació acta sessió anterior
2. Dissenyar Pla de treball fins al juny (prioritzar i organitzar)
- Grup adolescents, dinàmica influència tecnologies a la nostra vida
- Grup infants, inici pla de treball
3. Recull d’accions a desenvolupar

