ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL DELS INFANTS DE SANT CUGAT
SESGARRIGUES DE DATA 12 DE DESEMBRE DE 2017
Número: 08/2017
Data: 12 de desembre de 2017
Hora: ¾ de 5 de la tarda
Assistents:
Infants: Lola Gonzàlez Puig, Ona Santos Marsà, Laia Marlés Callén, Pau Castejón Escala, Arnau
Domènech Barbosa, Dalya Pavón El Gueddari, Abderrahim Morabit Afallah, Àlex Marcelo Marcos, Èrika
Dotor Matas, Aina Vallès Travé, Júlia Rosales Trias, Arnau Vidal Vendrell, Ferran Cerrillo Àlvarez, Santi
Domènech, Aina Travé Soler
Alcaldessa: Montse Albet i Noya
Dinamitzadora del Consell: Yolanda Rodríguez Arasa
Excusen la seva assistència: Lidia Pascual Balagué, Xavier Ascoz Legaz, Octavi Cardona Bonet,
Ferran Fusté Pablos.
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 varen poder assistir.
2. PROPOSTES A TREBALLAR
Comentem les propostes a treballar que van ser més votades a la última reunió,.
- Millorar els ordinadors de l’Aula Virtual: La Montse explica als infants que actualment l’aula
virtual ja no està en funcionament, sinó que s’ha traslladat a la Sala de Lectura. En aquest
espai s’han posat 4 ordinadors compactes amb accés a Internet que permeten treballar amb
més rapidesa que els que hi havia a l’Aula virtual. I a la vegada es poden consultar llibres,
revistes i altres materials disponibles a la Sala de Lectura. Informem que els horaris son els
dilluns, dimecres i divendres de 17h a 19h, i que a partir de l’any que ve s’ampliarà l’horari mitja
hora, obrint a les 16:45h.
-

Fer cinema els diumenges a la tarda: Expliquem als infants que es proposarà de fer més tardes
de cinema a l’Auditori, però només es podrà fer sempre que hi hagi gent que hi vagi, així que
els hi demanem que es comprometin a anar-hi sempre que puguin. Convidem als nens i nenes
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a fer propostes de pel·lícules que els agradaria veure, que son les següents: Wonder, Emoji,
Coco, Transformer II, Niños grandes II, Harry Potter, Tuyos mios y nuestros, Fast and Furious
8, Bebe jefazo, IT, Dos pedres por desigual, Buscando a Dory, Spiderman II, Una navidad de
locos, Diario de Greg carretera y manta, Star Wars, Jumanji.
-

Crear una zona habilitada per gossos en alguna plaça: Es recorda que a les places del poble
on hi ha sorrals i zones per a infants no hi poden entrar els gossos, i en cas de que hi entrin els
propietaris/es s’han de fer responsables de recollir les caques. En algunes places ja hi ha
bosses per recollir les caques, i sinó les podem portar de casa. Al nostre poble i ha moltes
zones verdes i espais de camp, vinya, muntanya, on podem anar a passejar els gossos.

-

Fer un Institut a Sant Cugat: La Montse ens explica que els instituts depenen del Departament
d’Educació de la Generalitat, i no de l’Ajuntament. Però de totes maneres, des de l’Ajuntament
es parlarà amb la Generalitat per si en algun moment s’ha de fer un institut en aquesta zona, es
proposarà de fer-lo aquí, ja que al poble disposem d’alguns espais on es podria fer.

-

Fer més activitats extraescolars: Proposem als infants de fer una enquesta als nens i nenes de
l’escola per poder saber quines activitats estan fent aquest curs, quins dies de la setmana
tenen lliures per poder fer alguna altre activitat, i quines activitats noves els agradaria fer. Quan
haguem recollir les respostes dels nens i nenes estudiarem si podem organitzar alguna activitat
nova. En la propera reunió del consell d’Infants treballarem aquesta enquesta.

3. ALTRES TEMES PROPOSATS
Els consellers i conselleres fan tres propostes noves que els agradaria parlar:
- Parc d’skate: Els infants pregunten quan estarà construït el park d’skate que van estar
treballant en el curs anterior. Els expliquem que es farà durant l’any 2018, i que s’ha endarrerit
una mica perquè també s’han de fer obres al bar de la piscina, i es faran les dues obres juntes.
Quan estigui tot a punt per començar a construir-lo les persones de l’empresa que ho faran
vindran un dia a la reunió del consell d’infants per explicar-nos com serà el parc.
-

Càmeres de seguretat a l’escola: Els nens/es expliquen que fa uns dies van robar dues
bicicletes de l’escola i que encara no les han trobar, per això proposen de posar càmeres de
seguretat a l’escola. La Montse ens informa que actualment ja hi ha diferents càmeres
repartides pel poble, a les entrades i sortides, i també n’hi ha una a l’escola, però no enfoca a
dins, sinó que enfoca a fora el carrer. Els mossos d’esquadra ja estan informats de que hi va
haver aquest robatori i estan revisant les càmeres per si poden localitzar alguna matricula
d’algun cotxe que pugui haver fet el robatori.

-

Ball de pastorets per la Festa Major: Alguns nens i nenes que participaven amb els diables
petits Sexes Foc, aquest any serà l’últim any que ho podran fer, ja que a partir dels 12 anys ja
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no poden anar amb els diables petits. Per això proposen de fer el ball de pastorets a la
cercavila, perquè puguin ballar aquests nens i nenes a partir de 12 anys. Des de l’Ajuntament
farem arribar aquesta proposta a la comissió de festes.

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