ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL DELS INFANTS DE SANT CUGAT
SESGARRIGUES DE DATA 14 DE NOVEMBRE DE 2017
Número: 07/2017
Data: 14 de novembre 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, Octavi Cardona Bonet, Abderrahim Morabit Afallah,
Alex Marcelo Marcos, Èrika Dotor Matas, Aina Vallès Travé, Júlia Rosales Trias, Ferran Fusté Pablos,
Arnau Vidal Vendrell, Ferran Cerrillo Àlvarez, Santi Domènech.
Alcaldessa: Montse Albet i Noya
Dinamitzadora del Consell: Yolanda Rodríguez Arasa
Excusen la seva assistència: Lidia Pascual Balagué, Aina Travé Soler, Xavier Ascoz Legaz.
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. PRESENTACIÓ DELS CONSELLERS/ES
Ja que és la primera reunió d’aquest nou curs, fem una presentació de tots els consellers i conselleres.
Seguidament, Montse Albet, els explica el funcionament de les reunions, i temes que s’han tractat en
altres consells, com per exemple el parc d’skate, la gimcana de la Festa Major, el Camí escolar...
2. CONSELL DE POBLE
Expliquem als infants que l’any passat es va constituir el Consell de poble de Sant Cugat, on hi
participen diferents persones del poble, i els regidors/es. Aquest consell es reuneix 3 o 4 vegades a
l’any per debatre i decidir temes del municipi. En aquest consell de poble també hi formen part 1 nen i 1
nena del Consell d’Infants. Fins ara els representants eren la Zoe i l’Aleix, però com que aquest curs ja
no estan al Consell d’Infants, hem d’escollir dos representants nous.
En primer lloc fem votacions per decidir si els/les representants han de ser només de 6è curs o poden
ser de 5è i de 6è. En la votació 6 consellers/es han votat que siguin només de 6è curs, i 8 consellers/es
han votat que siguin de 5è i 6è, així que s’acorda per majoria que hi haurà representants dels dos
cursos.
Seguidament, cada infant escriu en un paper el nom d’un nen i d’una nena per ser escollits com a
representants del Consell de Poble. Surten escollits per majoria l’Èrika Dotor i el Pau Castejón.
3. PROPOSTES A TREBALLAR
Els consellers i conselleres escriuen les propostes i temes que els hi agradaria treballar per millorar el
seu poble durant aquest curs del Consell d’Infants, que son els següents:
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-

Fer més activitats extraescolars (6 nens/es)
Fer cinema els diumenges a la tarda (4 nens/es)
Fer un parc de parkour (4 nens/es)
Fer un Institut a Sant Cugat (4 nens/es)
Crear una zona habilitada per gossos en alguna plaça.(3 nens/es)
Millorar els ordinadors de l’Aula Virtual. (3 nens/es)
Fer un parc d’enduro (3 nens/es)
Camins o carrils bici per poder anar a pobles veïns com Avinyonet. (2 nens/es)
Arreglar les voreres i fer-les més amples.(2 nens/es)
Construir un rocòdrom. (1 nen/a)
Fer una pista de pàdel.( 1 nen/a)
Fer una universitat a St. Cugat (1 nen/a)

En la propera reunió del consell d’Infants parlarem d’aquestes propostes.
4. CALENDARITZACIÓ DE LES REUNIONS PER AQUEST CURS
-

12 de desembre
16 de gener
13 de febrer
13 de març
10 d’abril
8 de maig
12 de juny

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

www.santcugatsesgarrigues.cat
Sant Antoni, 31 – Tel. 93 897 01 03 – Fax 93 897 06 90 – E-mail st.cugats@diba.es - 08798 Sant Cugat Sesgarrigues

