ACTA REUNIÓ COORDINADORA MARÇ

Data: Dimarts 26 de març de 2019, 18.00h
Espai: Casal Pere IV - Sala 5
Assistents: Jan Gandoy, Paula Toscas, Vinyet Garcia, Wissal Elbelghiti, Angelina Lijeron,
Abril Mas, Shaila Anastacio, Jordan Jaziel Dancuart, Clàudia Molina, Pol Guillen, Clàudia
Moreno, Martí Ollé, Paula Collado, Ainhoa Hurtado, Laia Culi, Juan Trani, Mohssine
Boughaba.
S'excusen: Mar Torrecilla, Sanae Oumehdich, Carla Muñoz.

Ordre del dia/temes a tractar:
•

Proposta de Les Imprescindibles d'UNICEF

•

Fer powerpoint explicatiu de les bústies per les escoles

Acta de la sessió/Temes tractats:
Per començar,es va realitzar un joc ràpid, el zip, zap, zup, per trencar el gel i seguir creant
cohesió de grup entre tots els i les membres de la coordinadora.
Desprès es va explicar la proposta d'UNICEF de les Imprescindibles als infants.
Aquesta es tracta d’elaborar un propi cartell amb les propostes “imprescindibles” per part del
Consell que els grups polítics haurien de considerar de cara a les eleccions municipals del
26 de maig de 2019. Tots els infants van estar d’acord en realitzar l'activitat.
Al cartell havien d'aparèixer dos ítems (màxim 7 elements en cada un):
•
•

EN EL NOSTRE MUNICIPI VEIEM QUE S'HA DE MILLORAR
LES IMPRESCINDIBLES: Les nostres propostes pels partits polítics

Es va revisar el document que havien realitzat amb les propostes que van fer tots els
grups en sessions anteriors i el llistat de propostes definitiu que van fer a l'anterior
coordinadora de gener per ajudar-nos a omplir el cartell.

Sobretot el temes que més preocupaven als infants eren els següents:
1. Campanya de sensibilització per reduir la contaminació mediambiental
2. Controlar el volum de trànsit i circulació
3. Adaptar espais públics per fer graffitis (a cada barri un espai)
4. Adaptar espais, per exemple les fonts, per a que els gossos puguin veure aigua
(Projecte DogFriendly per tota la ciutat)
5. Arreglar les fonts de la ciutat
6. Fomentar l’ús del paper reciclat
7. Invertir en polítiques d’educació i igualtat (gènere, racisme, etc.)
8. Treballar els camins segurs a les escoles de Sabadell
9. Crear campanyes de sensibilització sobre civisme a la ciutat
10. Normativa per regular la circulació dels patinets elèctrics
11. Augmentar i millorar l'estat dels carrils bicis a la ciutat
12. Crear més parcs i zones verdes per a totes les edats
13. Crear més pipi cans/espais grans per gossos amb bosses per recollir els seus
excrements
14. Adaptar la ciutat per persones amb discapacitat (barreres arquitectòniques)

Cal destacar que totes les aportacions les van fer amb molt de respecte i es van escoltar
tots/es els uns als altres, debatent les propostes que creien més importants cara a
presentar-les als grups polítics perquè les tinguessin en compte per les properes eleccions
de maig i les que calia descartar perquè no eren tant importants en aquesta ocasió per
aquesta proposta en concret d'UNICEF. El debat va ser molt interessant i divertit.
A continuació, es va parlar de com volien fer la difusió del cartell que sortiria de totes les
idees que s’havien parlat. Així doncs, van demanar la següent difusió:
•

Enganxar cartells per la ciutat

•

Cartell gran a la façana de l’Ajuntament

•

A la web del Consell i a la web de l'Ajuntament,

•

A través de totes les xarxes socials (twitter, instagram, facebook, etc.)

•

Enviar als següents mitjans de comunicació de la ciutat: Radio de Sabadell i Diari de
Sabadell

•

Enviar emails a tots els partits polítics que es presentin i als actuals de l'Ajuntament

•

A través d’anuncis cinematogràfics, cartells publicitaris a les parades d'autobusos per
exemple, etc

Abans d'acabar la sessió es va fer un resum de tot el que s’havia parlat i es van aprovar
totes les coses que volien que apareguessin al cartell.
Es va explicar als infants que s'estava construint la web del consell dels infants i se'ls va
demanarque per la propera sessió portessin idees de com els agradaria que fos la seva
web.
Per acabar, els últims 5 minuts, es va fer un joc ràpid, el pistoler, per marxar tots i totes rient.
No hi va haver temps de tractar el tema del powerpoint de les bústies de suggeriments per
totes les escoles, per tant es realitzarà a les sessions d'abril.
La trobada finalitza a les 19.30h.

