ACTA 2ª SESSIÓ PLENÀRIA
CONSELL D’INFANTS 2012-2013

SESSIÓ PLENÀRIA 2
DATA: 19/02/2013

HORARI: 17 a 18:30h

PERSONA RESPONSABLE DE L’ACTA: Rocio Vilchez
PERSONES ASSISTENTS:
Charo Barroso, Lucia Parra, Sofía Garcia, Mariam Morales, Elena Cuadros,
Pol Llergo, Alba Gómez, Adriana Méndez, Helena Ramírez, Carlos Ramos,
Blanca Riulas, Àlex Fustigueres, Àlex Herráez, Ana Hernández, Vesela
Ivanova, Laia Corominas, Carlota De Toro, César Pérez, Blanca Ruffo, Roger
Artigas, Claudia Fernàndez, Lorena López, David Mir, Gerard Sánchez, Júlia
Nevado, Luna Curty, Mariona Jover, Marian El Mahadali, Éric Pérez, Sergio
Castelló, Mario Brávalos, Sara Galván, Beatriz Las Heras, Esther Zamora,
Monica Ramirez, Rocio Vilchez.
CONTINGUTS/TEMES TRACTATS:
1RA PART DE LA SESSIÓ:
Les dinamitzadores donen la benvinguda i les gràcies als i les
representants per la seva participació i assistència.
Es presenta com serà el desenvolupament de la sessió plenària
(estarà dividida en dues parts; la primera serà de treball intergrupal i
la segona part serà amb la presència dels tècnics de l’Ajuntament per
tal de resoldre dubtes que els infants tinguin i per extreure informació
sobre el procés de l’encàrrec que els consellers i conselleres tenen).
Es fa un recordatori ràpid del treball previ realitzat i es fa menció al
blog del Consell que els nens i les nenes no miren gaire.
Les dinamitzadores expliquen els onze propostes més votades i que
finalment han sortit triades i escollides pel conjunt dels conselleres i
conselleres en les sessions d’aules ja realitzades.
Les dinamitzadores situen l’espai públic en el qual ens han sol·licitat
que treballem dins de la ciutat d’Esplugues i els i les nenes expliquen
allò que coneixen del voltant i que creuen que pot ser interessar
conèixer per poder treballar millor les propostes:

ACTA 2ª SESSIÓ PLENÀRIA
CONSELL D’INFANTS 2012-2013

o

Hi ha un institut

o

Hi ha una pista de skeate i un carril bici que es va dissenyar
amb un projecte amb els joves de la ciutat

Entre

tots

els

representants

(amb

la

col·laboració

de

les

dinamitzadores) es reforça la coresponsabilitat que els infants han
d’assumir i tenir present en el disseny de l’espai públic i en l’encàrrec
de l’alcaldessa en quant a la resta de ciutadans i ciutadanes
d’Esplugues.
Alguns dels grups han portat les propostes treballades amb la resta
de companys i companyes ja que a la última sessió d’aula no havien
tingut temps d’acabar-les. Aquestes propostes es recullen per les
dinamitzadores i els tècnics de l’Ajuntament les tindran en compte.
Es plantegen les diferents fases del projecte; els infants ja han triat
per quina voldrien començar (els elements de la zona infantil)
Al llarg d’aquesta primera part de la sessió plenària, els infants manifesten
preguntes i reflexions de les quals se’n pren nota i ajuden a fer la dinàmica
grupal que estava organitzada posteriorment.

o

Sorgeixen preguntes per part dels infants:
Quant pressupost tenim?
Podrem construir només una d’aquestes propostes
o més d’una?
Només depèn dels diners allò que construïm?

o

Sorgeixen reflexions entre tots els participants:
Hi ha un parc a Esplugues que ja té l’aranya i
potser hem de repensar algunes de les propostes
que de moment tenim entre tots..
Potser es podria contemplar la possibilitat de
posar un terra especial tipus de goma pels més
petits de la ciutat (reflexió sorgida a través de la
coresponsabilitat).
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Dinàmica grupal: Finalment els representants treballen per petits
grups les diferents preguntes i dubtes que tenen i han anat sorgint
per tal de plantejar-li al tècnic de l’Ajuntament quan vingui a la
segona part de la sessió. Es formen quatre grups de vuit nens i nenes
cadascun per tal de treballar les qüestions de forma compartida i
ajudar als infants a formular les preguntes:
o

Pressupost

o

Temporalització

o

Comprar i/o renovar els elements existents

o

Resultat a final de curs (el que obtindran els alumnes a final
d’aquest curs)

2NA PART DE LA SESSIÓ:
Assisteix en Joan, l’arquitecte de l’Ajuntament, a resoldre els dubtes
dels infants:
1) Quan començarà l’obra? Quan abans puguem, al llarg del segon
trimestre de l’any, cap a l’abril, seria molt possible.
2) Quan trigaran en fer l’obra? Depèn del pressupost, però més o
menys un mes des del moment de l’inici.
3) Quants treballadors hi hauran en l’obra? Uns cinc treballadors
4) Els elements que no es posin ara, quan es posaran? De cara a
l’any que ve.
5) Es poden renovar coses que ja hi ha? Es poden renovar però
millor canviar-los perquè no estan homologats i el cost moltes
vegades és superior.
6) Es podrà treure l’espai de bici i la zona de trial? S’haurà de
treure segurament perquè n s’utilitza.
7) Podem posar una font com a mobiliari urbà? Si, és convenient
de fet posar-la.
8) Es pot fer més atractiu l’espai? Si, de fet és un espai molt
deteriorat i se li ha de posar color.
9) Quin pressupost tindrem? El pressupost és de 15.000€
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10)

Quan val cada element dels que hem triat? Encara no ho

sabem.
11)

Hi ha limitació d’elements a posar? En principi no

A l’estiu sembla que podrem tenir la part del parc que hem dissenyat des
del Consell d’Infants!

