ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL DELS INFANTS DE SANT CUGAT
SESGARRIGUES DE DATA 17 D’ABRIL DE 2018
Número: 04/2018
Data: 17 d’abril de 2018
Hora: ¾ de 5 de la tarda
Assistents:
Infants: Lola Gonzàlez Puig, Laia Marlés Callén, Arnau Domènech Barbosa, Abderrahim Morabit
Afallah, , Ferran Cerrillo Àlvarez, Aina Vallès Travé, Pau Castejón Escala, Ona Santos Marsà, Júlia
Rosales Trias, Dalya Pavón El Gueddari, Arnau Vidal Vendrell
Dinamitzadora del Consell: Yolanda Rodríguez Arasa
Excusen la seva assistència: Lidia Pascual Balagué, Xavier Ascoz Legaz, Èrika Dotor Matas, Santi
Domènech Màrquez, Octavi Cardona Bonet, Àlex Marcelo Marcos, Aina Travé Soler
Alcaldessa: Montserrat Albet i Noya
Pren l’acta: Yolanda Rodríguez Arasa
S’obre la sessió i acta seguit es passa a tractar els punts de l’ordre del dia del Consell.
1. LECTURA DE L’ACTE DE LA SESSIÓ ANTERIOR
Fem una lectura de l’acta de l’última reunió del Consell d’Infants, i expliquem els temes tractats als
infants que no hi varen poder assistir.
2. PLE DE CONSITUCIÓ DEL CONSELL D’INFANTS
Recordem als infants que es va canviar la data del Ple de Constitució del Consell, ja que el dia que
estava previst molts d’ells no hi podien assistir.
El dia del Ple de constitució serà el dimarts 15 de maig a 2/4 de 7 de la tarda, i es convocarà a tots els
nens i nens a les 18h.
També enviarem una carta als pares i mares per convidar-los a l’acte.
3. REUNIÓ DEL CONSELL DE POBLE
El Pau ens informa que ha rebut una carta de convocatòria a una reunió del Consell de poble, que serà
el dia 24 d’abril a les 19h.
Expliquem als consellers/es que en aquesta reunió es parlarà sobre la mobilitat a Sant Cugat
Sesgarrigues, i recordem que des del Consell d’Infants vem col·laborar amb el projecte de Camí
escolar, i vem pintar les petjades al terra per marcar el camí segur per anar caminant fins a l’escola.
4. CARTELLS PER FOMENTAR EL CIVISME
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En darrers cursos dels consell d’infants es van penjar cartells per fomentar el civisme en diferents
carrers i places del poble. Com que ja fa molt de temps que els vem penjar, anem a fer un tomb pel
poble per veure si encara segueixen penjats i si estan en bon estat, per poder treure els que ja estiguin
fets malbé i posar-ne de nous.
Els cartells que hem penjat son:
- Recollir les caques dels gossos
- Conduir amb precaució
- No tirar deixalles al terra
- Reciclar i tirar els residus al contenidor corresponent
- No tirar els cigarrets al terra
I no havent-hi més assumptes a tractar s’aixeca la sessió a ¾ de 6 de la tarda.
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