ACTA REUNIÓ COORDINADORA GENER

Data: Dilluns 28 de gener, 18h.
Espai: Casal Pere IV - Sala 3
Assistents: Jan Gandoy, Paula Toscas, Vinyet Garcia, Wissal Elbelghiti, Angelina Lijeron,
Abril Mas, Shaila Anastacio, Jordan Jaziel Dancuart, Mar Torrecilla, Sanae Oumehdich,
Carla Muñoz, Clàudia Molina, Pol Guillen, Clàudia Moreno, Martí Ollé, Paula Collado, Ainhoa
Hurtado, Laia Culi, Juan Trani.
S'excusen: Mohssine Boughaba.

Ordre del dia/temes a tractar:
•

Coneixença de tots els membres de la coordinadora

•

Explicació de la funció de la coordinadora i la seva tasca com a coordinadors i
coordinadores

•

Fer un llistat únic de propostes de temes a treballar pel Consell durant aquest primer
any amb tots els llistats de les diferents comissions

Acta de la sessió/Temes tractats:
Vam començar la sessió realitzant un joc de coneixença perquè, els infants, al venir de
comissions diferents no tots i totes es coneixien. Hem fet la dinàmica de la TERANYINA amb
un cabdell de llana, amb aquest començava una persona del grup a presentar-se i passava
el cabdell a un company, aguantant un trosset de fil, així fins que ens hem presentat tots. Al
final s'ha creat una teranyina i hem dit als infants que havien d'intentar passar per sota i
arribar a l'altre costat tots a la vegada. Ha sigut una dinàmica molt ràpida i molt divertida, ja
que han acabat tots al mig de la rotllana junts sota els fils del cabdell de llana.

Desprès vam fer la posada en comú dels tres llistats de propostes que van sortir la setmana
passada a les reunions de comissions. Vam cridar als representants de cada comissió i van
anar llegint entre tots la llista que havien confeccionat perquè els companys de les altres
comissions ho escoltessin. Un cop acabaven de llegir cada grup donàvem pas a

intervencions dels infants de les altres comissions perquè poguessin fer les seves
aportacions i anàvem anotant a un ordinador que teníem projectat a la paret les que creien
més importants i eren comuns a tots els llistats.

Cal destacar que totes les aportacions les han fet amb molt de respecte i s'han escoltat molt
els uns als altres, debatent entre tots les idees que creien més importants i les que calia
descartar.
Un cop llegits els tres llistats s'ha creat una llista de propostes definitives on tots han estat
d'acord. Els temes més parlats han estat: civisme, camins segurs, bústies de propostes per
les escoles, violència de gènere, creació de xarxes socials, obra de teatre d'un tema social.

Aquí trobem el llistat:

Propostes de temes interessants que voldrien tractar / accions que els agradaria
realitzar:
•

Fer una campanya de sensibilització per treballar el civisme a la ciutat (hi ha molta
brutícia, la gent no recull les caques dels gossos, parlar del tema del reciclatge, que
els adults no corrin amb el cotxe dins de la ciutat, etc.)

•

Treballar el tema dels camins segurs per anar a l'escola - crear zones peatonals
davant de totes les escoles perquè no tinguin perill en poder anar a l'escola sols i
estar més tranquils de que no els atropelli o faci mal cap cotxe.

•

Crear bústies de propostes del Consell dels Infants per totes les escoles del municipi,
així tots els infants tindran oportunitat de posar les seves idees per millorar la ciutat.
Que siguin els propis consellers i conselleres qui portin les bústies a les escoles i
expliquin perquè serveixen.

•

Fer una obra de teatre on els consellers i conselleres siguin els actors per parlar
d'algun tema social important com el bullying, el racisme, la violència de gènere, etc.

•

Fer una jornada/campanya per treballar la violència de gènere i el masclisme a la
ciutat amb activitats infantils i per totes les edats.

Aspectes del propi consell:
•

Crear una festa/convivència de tots els membres del Consell dels Infants de totes les
comissions per compartir coses junts - una festa anual a l'estiu.

•

Creació de Xarxes Socials (instagram, facebook, canal de youtube) i Web del Consell
dels Infants per donar a conèixer tota la feina que fan els consellers/eres.

Coses que han considerat molt importants de tots els llistats:
•

Ampliació dels carrils bici a la ciutat.

•

Adaptar espais públics per fer graffitis (a cada barri un espai)

•

Regulació dels patinets elèctrics: Crear una normativa pels patinets elèctrics perquè
no vagin per la vorera i segueixin unes normes de seguretat.

Per últim, per acabar la sessió hem fet un resum de tot el que hem parlat i hem aprovat totes
les propostes de la llista.

La trobada finalitza a les 19.30h.

