ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL DELS INFANTS DE SANT CUGAT
SESGARRIGUES DE DATA 17 DE NOVEMBRE DE 2015
Número: 06/2015
Data: 17 de novembre de 2015
Hora: ¾ de 5 de la tarda
Assistents:
Infants: Aïsha Tolsau, Mar Medina, Marc Banchs, Pau Trapero, Pol Vendrell, Martí Simó, Martí
Vendrell, Om Ràfols, Josep Miret, Cèlia Canillas, Mireia Gonzàlez, Laura Luque, Helena Garrido, Clara
Vilella, Zoe Tolsau, Júlia Crespo, Gemma Farré, Aleix Bertran
Alcaldessa: Montse Albet
Dinamitzadora del Consell: Yolanda Rodriguez.
Excusen la seva assistència: Ivan Marcelo, Aloma Cuadrado, Ana Armero.
Pren l’acta: Yolanda Rodriguez
S’obre la sessió i acta seguit es passa a tractar els punts de l’ordre del dia del Consell.

1. PRESENTACIÓ DELS CONSELLERS/ES
Aquest és el Consell d’Infants amb més participació i com que som molts i estem una mica esverats
comencem amb uns exercicis de respiració conscient que ens ajuden a concentrar-nos i a fer silenci. Ja
que és la primera reunió d’aquest nou curs, fem una presentació de tots els consellers i conselleres, i
ens expliquen perquè volen participar en el Consell d’Infants. Tots els infants expliquen que els
agradaria fer coses per ajudar a millorar el poble i manifesten la seva inquietud especialment en la
millora del civisme de les persones i en temes mediambientals. També esperen que sigui un espai
divertit.
Seguidament, Montse Albet, els explica el funcionament de les reunions, i temes que s’han tractat en
altres consells.
2. PROPOSTES DELS INFANTS
Els infants fan propostes i suggeriments de temes a tractar:
- Observen que en alguns carrers hi ha molta brutícia pel terra, i als contenidors moltes persones
hi deixen deixalles a fora. També han vist gent que agafa roba dels contenidors de roba.
Per solucionar el tema de la brutícia als carrers, la Mireia ens proposa que un cop al mes els
veïns del carrer podrien netejar la vorera del seu carrer, i fer torns perquè cada mes ho faci un
veí/veïna diferent.
- Els Consellers/es han vist alguns nens/es que entren dins de la piscina municipal quan està
tancada. Diuen que hi ha algun forat a la reixa i entren per aquest forat. La Montse els explica
que ja ho comunicarem a la brigada perquè s’ho mirin i tapin el forat.
- Molts dels consellers i conselleres son membres dels Diables Petits Sexes Foc, i ens pregunten
si hi ha suficients mesures de seguretat alhora de fer els correfocs. Ja que expliquen que
algunes persones s’han cremat, i a vegades s’ha escapat algun petard o s’ha despenjat alguna
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traca. Els expliquem que des de l’Ajuntament es fa un Pla d’Autoprotecció que marca totes les
mesures de seguretat, i els proposem que en una altra reunió podria venir el tècnic encarregat
del Pla per explicar-lo als infants.

4. WEB DEL CONSELL D’INFANTS
Mirem la web del Consell d’infants on hi publicarem les actes i la informació que anirem
treballant. Visualitzem el vídeo del Camí Escolar Segur.
5. CALENDARITZACIÓ DE LES REUNIONS PER AQUEST CURS
-

15 de desembre
12 de gener
19 de gener: Es farà el Ple de Constitució del Consell.
16 de febrer
15 de març
12 d’abril
10 de maig
14 de juny

I no havent-hi més assumptes a tractar s’aixeca la sessió a ¾ de 6 de la tarda.
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