ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL DELS INFANTS DE SANT CUGAT
SESGARRIGUES DE DATA 16 DE GENER DE 2018
Número: 01/2018
Data: 16 de gener de 2018
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, Júlia Rosales Trias, Arnau Vidal Vendrell, Ferran Cerrillo Àlvarez, Santi Domènech
Màrquez, Octavi Cardona Bonet, Ferran Fusté Pablos.
Alcaldessa: Montse Albet i Noya
Dinamitzadora del Consell: Yolanda Rodríguez Arasa
Excusen la seva assistència: Lidia Pascual Balagué, Xavier Ascoz Legaz, Aina Vallès Travé, Aina
Travé Soler.
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. PARC D’SKATE
Els infants pregunten com s’està treballant amb el parc d’skate i pregunten si ja se sap com serà
definitivament.
La Montse Albet els explica que es continua treballant amb aquest projecte i que de moment tenim uns
primers plànols de com pot ser.
Quan es va començar a treballar el parc, es va fer la proposta de que s’hi posessin diferents elements
per poder fer salts, baranes..., però un cop vist com serà l’espai del que disposem, s’ha decidit que és
millor fer una superfície de ciment amb diferents desnivells, pujades i baixades per poder lliscar amb
l’skate i no posar-hi cap element.
Ensenyem un plànol als infants, perquè puguin veure com serà, tot i que encara no és definitiu.
Acordem que quan el projecte estigui més avançat tornarem a tractar aquest tema.
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3. ENQUESTA SOBRE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
Tal i com es va acordar en la darrera reunió, farem 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.
La Yolanda els ensenya un model d’enquesta que han fet, i decidim que en farem copies per
passar-les a tots els nens i nenes dels cursos de 3r, 4t, 5è i 6è.
Els consellers i conselleres parlaran amb les seves tutores i amb la directora de l’escola, per
buscar un dia perquè puguin anar a les classes d’aquests cursos a explicar els infants l’enquesta
que hem fet, i la puguin contestar.
En la propera reunió els nens i nenes portaran les enquestes omplertes i en farem el buidatge.

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