Nom organisme : Consell Municipal d’Infants de Vallirana
Reunió número 1
Data: 17/01/2019
Horari: 17.30 hores
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament
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Ordre del dia:
1.
2.
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Presentació de tots els Consellers i Conselleres

Tria d’encàrrecs que el Consell vol assumir
Celebració d’una festa per als infants del poble
Foment del Civisme
Canvis o millores al Parc de la Bassa
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Punt 1. Presentació de tots els Consellers i Conselleres
Abans d’iniciar la reunió, tots els membres del Consell s’aixequen un per un per presentar-se davant
dels seus nous companys d’equip. Tots ells venen de diferents escoles i per tant no es coneixen entre
ells.
Els Consellers de l’Escola L’Olivera són l’Alejandro, la Miriam, en Lucas i l’Hugo L. Els Consellers de
Dominiques Vallirana són la Selena, l’Hugo R., la Lucía i l’Eric. I els Consellers del Campderrós són
l’Arnau i l’Ariadna.
Tots ells es presenten dient el seu nom, edat, escola de la qual venen i per últim expliquen perquè
han volgut estar consellers i conselleres.
Punt 2. Tria d’encàrrecs que el Consell vol Assumir
Els consellers i conselleres debaten sobre si el Consell ha de treballar en els tres encàrrecs que
l’Alcaldessa va proposar. Després d’expressar les seves opinions, es vota.
Per unanimitat es decideix dur a terme els tres encàrrecs de l’any.
Punt 3. Celebració d’una festa per als infants del poble
La Consellera Miriam proposa que es faci el dia després de finalitzar les classes per celebrar que s’ha
acabat el curs. Com que les classes finalitzen el divendres 21 de juny, es proposa el dissabte 22 de
juny com a data.
El Conseller Hugo R. Proposa fer una festa el dia de Tots Sants, 2 de novembre, per recordar tots
aquells amics i familiars que ja no hi son.
La resta de Consellers expressen que potser aquest dia pot generar records dolorosos i la festa pot
acabar sent un esdeveniment trist en aquesta data.
La Consellera Ariadna expressa que una bona data podria ser el Dia Internacional dels Drets Animals,
per conscienciar la ciutadania sobre els drets dels animals i fomentar l’adopció i la tinença responsable
de mascotes. La data, que al moment de la reunió no se sabia, és el 10 de desembre.
El Conseller Arnau proposa fer la celebració en el dia de cap d’any, amb les campanades.
La resta de Consellers expressen que potser és un dia en què els infants del municipi volen estar a
casa amb la família i no pas fent una festa al poble.
Es fan votacions i tots els Consellers voten a favor del dia 22 de juny, menys els Consellers Arnau i
Ariadna.
El Conseller Alejandro expressa que és necessari que tots estiguin satisfets amb el dia de la festa i
que cal un consens i una unanimitat en totes les decisions.
Es pregunta als dos Consellers que han votat en contra si volen proposar un altre dia. Ells expressen
que el dia 22 de juny finalment els sembla bé.
De nou es vota i s’aprova per unanimitat que la celebració sigui en data 22 de juny.
Es passa a debatre la temàtica de la festa. El Conseller Alejandro i la Consellera Miriam proposen,
atenent a les demandes dels companys de classe, una festa de temàtica medieval. El Conseller Hugo
R. Proposa un torneig de videojocs, però altres consellers expliquen que durant l’any el Casal de
Joves ja organitza dos tornejos de videojocs, i que potser seria repetir massa. La Consellera Selena
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proposa una trobada Gegantera. El Conseller Hugo L. proposa alguna festa de temàtica aquàtica. La
Consellera Miriam també aporta una idea, i proposa una festa de Cinema, amb Cinema a la fresca i
crispetes.
Altres consellers proposen incloure animals en aquesta celebració, però la tècnica els informa sobre
la problemàtica actual de l’ús d’animals per a l’oci i la celebració d’activitats lúdiques. D’una banda,
cada vegada està menys permès utilitzar els animals com a atracció, i de l’altra, s’ha de tenir en
compte que aquests animals es sotmeten a molt d’estrès amb el soroll de la festa i l’elevat número de
gent que hi ha. Per això es declina la opció de fer ús d’animals per a la festa.
Amb aquesta informació, acorden deliberar totes les opcions parlades en la reunió amb els companys
i companyes de l’escola, per prendre una decisió en la propera reunió, prevista per al 7 de febrer.
Punt 4. Foment del civisme
El Consellers Hugo L i Lucas proposen incrementar el número de papereres, de contenidors i de
papereres d’excrements de gossos, afegir més senyals d’avís de zona escolar, incorporar més passos
de vianants, més bàdems per reduir la velocitat dels conductors i la millora de voreres per evitar que
la ciutadania passegi a peu de carretera.
També proposen incorporar una màquina de vidre, una altra de paper, i una altra de plàstic, amb un
mecanisme que doni diners per cada envàs o objecte ben reciclat.
Les Conselleres Miriam i Lucia coincideixen ambdues en la necessitat d’incrementar el cost de les
multes per deixar els excrements de gossos sense recollir, i també les cigarretes.
La Consellera Ariadna aprofita per avisar que el Passeig Sant Lluís es troba en mal estat i que molts
companys de l’escola passen per aquesta zona per anar a l’escola. Considera que és necessari
arranjar aquestes voreres per a la seguretat dels nens i nenes que van a l’escola Campderrós.
Per últim, tots els Consellers i Conselleres coincideixen en la necessitat de fomentar que no es fumi
en entorns on hi ha nens, com ara parcs i escoles, i tots ells expressen que aquestes zones encara a
dia d’avui no es respecten, havent sempre joves o adults fumant en espais per a nens.
La tècnica els explica que aquí es troba la dificultat del foment del civisme, que cal buscar una fórmula
o estratègia per captar l’atenció d’aquestes persones i evitar que tinguin aquests comportaments en
entorns que haurien d’estar protegits.
Per això proposa que es podria fer un vídeo amb la Televisió de Vallirana parlant d’això, fent un Espot
publicitari o algun eslògan que tingui certa gràcia per captar l’atenció de la ciutadania i recordar-los la
necessitat del civisme a la via pública.
Tots els Consellers acorden parlar-ho amb els seus companys i prendre alguna decisió en la propera
sessió.
Punt 5. Millores al Parc de la Bassa
Tots els Consellers i Conselleres coincideixen en la necessitat d’incorporar-hi terra tou, o de suro, per
evitar fractures o rascades quan els infants hi juguen.
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La Consellera Lucía proposa incorporar una pista d’skate. Altres Consellers expressen que, malgrat
que és una molt bona idea, cal tenir en compte que ja n’hi ha una al costat de l’INS Vall d’Arús que a
més s’acaba de renovar, i que potser es pot buscar una altra cosa més innovadora.
La Consellera Selena proposa incorporar una tirolina, i la resta de Consellers voten a favor d’aquesta
proposta.
La tècnica informa als Consellers i Conselleres que ja no queda més temps, i que la propera reunió
parlaran més extensament del Parc de la Bassa, que gairebé no han tingut temps de parlar-ne.
Acords:
PRIMER.- Es faran els tres encàrrecs de l’any
SEGON.- La festa se celebrarà el dissabte 22 de juny, coincidint amb el fi de classes. LA temàtica de
la festa està entre “Festa Medieval”, “Trobada Gegantera”, “Festa d’aigua”, “Torneig de videojocs” i
“Cinema a la Fresca”, i toca consultar amb els companys de classe quina mena de festa volen ells.
TERCER.- Cal consultar als companys i companyes de classe si volen fer ús de la Televisió de
Vallirana per intentar fer entre tots una mena d’anunci que traslladi el missatge de civisme i bones
pràctiques.
QUART.- Cal seguir rumiant mesures per al foment del civisme i consensuar-ho amb els companys
de classe.
CINQUÈ.- Cal seguir pensant idees per a millorar el Parc de la Bassa, i el proper 7 de febrer se seguirà
treballant en aquesta línia.
NOVÈ.- Celebrar l’Acte Públic de presentació de les propostes guanyadores el dia 19 de juliol a les
20 hores a la Masia Molí de Can Batlle.

A les 18.50 hores s’aixeca la sessió.

I perquè així consti, signo la present:

Núria López García
Tècnica de Participació Ciutadana
Ajuntament de Vallirana
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