ACTA REUNIÓ DESEMBRE COMISSIÓ DISTRICTES 1 i 2

Data: Dimarts 17 de desembre, 18 h.
Espai: Casal Pere Quart
Assistents: Sara Amkrched, Vinyet Garcia Soley, Júlia Sala, Zoe Ruiz, Roger Arcas,
Enric Simó, Julia Alañá, Irina Belahcene - DISTRICTE 1
Anna Clarena, Angelina Lijeron, Ton Serrano, Júlia Rojo, Oleguer Portell, Fatima Oulghazi,
Dhara Lòpez, Mireia Fernandez, Ottar Marin - DISTRICTE 2
S'excusen: Mariona Alcantara, Amanda Avaria, Laia Baró, Berta Fité, Jan Gandoy, Júlia
Bellavista, Albert Salvador, Julia Antolinos - DISTRICTE 1
Roger Farell, Jordi López, Andreu López, Marina Massa, Joan Perarnau, Oriol Martin DISTRICTE 2
Ordre del dia/temes a tractar:
• Presentació dels nous consellers i conselleres.
• Explicació del funcionament del consell dels Infants i els Adolescents de Sabadell i els
seus projectes.
• Actualització dels encarregats de les bústies de suggeriments.
• Reprendre el treball del projecte dels camins escolars segurs.
Acta de la sessió/Temes tractats:
La sessió va començar amb una dinàmica de coneixença per als nous integrants del
Consell dels Infants i Adolescents de Sabadell, pels quals aquesta era la seva primera
sessió com a consellers/es. Vam realitzar l'activitat de presentació dient el nostre nom i 3
objectes que ens emportaríem a una illa deserta. Aquesta activitat va servir per a
conèixer els noms de tots els membres del grup de consellers i a la vegada també
presentar-nos l'equip de responsables del consell d'infants, ja que vam comptar amb
alguns canvis a l'equip. L'Emilio ha marxat del projecte i el seu lloc l'ocuparà la Berta i
també, comptàvem amb el Carles com a monitor, ja que la Lídia estava malalta.
A continuació, vam realitzar l'activitat de "que prefereixes", en la que es va donar una

molt bona acollida, ja que els consellers es van prendre molt en serio totes les decisions
que havien de donar d'una manera molt divertida.
El joc consistia, que havien d'escollir entre 2 conceptes que dèiem i havien de córrer cap
a un costat de la classe o cap a un altre depenent de l'elecció que triessin.
Tot seguit, vam seure en rotllana i es va explicar als consellers els temes que havíem de
parlar per a la sessió, els quals eren el repàs i distribució dels encarregats de les bústies
de suggeriments i començar a treballar el projecte dels camins escolars segurs.
Per començar, es va demanar als consellers veterans que expliquessin als nous
integrants del consell en què consistia el projecte de les bústies de suggeriments i com
estaven distribuïdes. Tot seguit es va fer un repàs sobre la ubicació de bústies a algunes
escoles i es va elaborar un quadre amb tots els responsables de les bústies de
suggeriments.
Seguidament es va explicar que per a la propera sessió del consell cada responsable de
les bústies hauria d'agafar les propostes i portar-les a les comissions, per tal de poder-les
llegir, treballar i donar resposta. També es va concretar que l'ajuntament es faria càrrec
d'enviar avisos a les escoles per donar a conèixer aquest projecte i aconseguir una major
participació i compromís tant de les escoles com la resta d’infants amb l’activitat, per tal
de facilitar als consellers la seva tasca.
Totes les escoles del districte 1 tenien encarregats, menys l'escola Joanot Alisanda, la
qual no té conseller actualment i també a l'escola Enric Casassas, a la qual no tenen
bústia, així que per a la pròxima sessió es farà entrega d'una bústia nova.
Respecte al districte 2, tant a l'escola Joan Maragall, com l'escola Samuntada tampoc
tenien la bústia, però si responsable, així que també per a la pròxima sessió se li haurà
de fer entrega d'una nova bústia. També a l'escola Bertran s'haurà de fer entrega d'una
nova bústia, ja que, actualment sí que hi ha un conseller que es farà responsable de la
seva activitat.
Tot seguit, es va demanar als consellers i conselleres que expliquessin que era la
coordinadora de zona i quines eren les seves funcions, per tal que els nous integrants ho
entenguessin, ja que es varen repartir les inscripcions per a la nova coordinadora de
zona. També es va repartir el calendari del 2020 del consell dels infants de Sabadell, per
tal que puguin saber quins dies es realitzaran les sessions.
A continuació, es va començar a treballar el projecte de camins escolars segurs. Varen
parlar sobre que havien fet fins ara, van explicar que l'any anterior havia vingut la
Sotsinspectora Pepita Llonch a explicar alguna de les problemàtiques de la ciutat i també
algunes de les propostes que es realitzaven o que es volien portar a cau. Vam estar
debatent sobre algunes incidències que havien patit els consellers/es a l'hora d'anar cap

a l'escola i tot seguit vam plantejar el fet de fer una pluja d'idees sobre possibles
propostes que podíem realitzar.
Les propostes que van sorgir van ser les següents:
1. Fomentar el treball des de casa per part de les empreses, per tal que es redueixi el
tràfic, la contaminació i es millori la qualitat de vida de les famílies.
2. A l'hora de tancar i obrir les escoles que hi hagi 1 o 2 policies que tallin el carrer i
vigilin el tràfic i al voltant de les escoles.
- ja va venir una policia i va dir que hi ha escoles i llocs on es posen els policies, però que
no es pot fer sempre. Es proposa, que la feina la pugui assumir el conserge o contractar
algunes persones.
3. Augmentar la mida dels parcs i fomentar més zones verdes a la ciutat.
- Així es podrien aprofitar espais a l'aire lliure per tal de programar activitats educatives i
comunitàries.
(Exemple: activitat que es va dur a terme des d'una escola, d'anar a llegir contes a un
parc, per a tothom que volgués).
4. Existeixen algunes zones perilloses a la ciutat com: Rotondes perilloses, on els cotxes
aparca'n al voltant i no deixen pas per a passar els vianants. Això provoca poca visibilitat
i augmenta el perill d'accidents. A part, hi ha algunes zones on el paviment està en molt
mal estat.
5. Fomentar el projecte d'algunes escoles com: La setmana verda: on un cop al mes, hi
hagi encarregats de cada classe, que es reuneixin per veure quina és la classe que ha
contaminat menys o quina és la que ha produït menys residus. Els guanyadors obtenen
regals ecològics, com una bossa pels entrepans reutilitzables, per tal de fomentar uns
bons hàbits. (ESCOLA RIBATALLADA).
6. Hi ha zones escolars on NO hi ha senyalització de zona escolar (ESCOLA CREU ALTA).
7. Més zones verdes i amb sorra i no tan plàstics als parcs.
8. Hi ha zones on els vianants no poden passar com al carrer Aribau.
9. Més ressalts perquè no corrin els cotxes i més passos de vianants.
10. Pintar un pas de zebra o cruïlla de vermell per senyalitzar el lloc perillós (exemple de
llocs on hi ha hagut accidents mortals, com l’accident davant de la biblioteca Vapor Badia,
que es va pintar de vermell).
11. Posar pivots per a no aparcar davant l'escola.
(Incorporar també el grafiti del pare i el nen amb una espasa perquè la gent ho miri i
vagui amb compte!)
12. Instal·lar més semàfors, com per exemple al carrer Francesc Macià que no hi ha i hi

passen molts cotxes.
13. Hi han voreres que són molt estretes i els vianants no poden passar bé, com per
exemple les del carrer interior de la Gran Via.
14. S'han de senyalitzar millor els nous canvis de sentit que s'han fet al centre, ja que
alguns no estan senyalitzats correctament.
15. Que els semàfors per als vianants tinguin més temps, ja que hi ha alguns que el
temps és molt poc i no dóna temps a creuar.
16. Incorporar més semàfors amb el compte enrere del temps que tens per a travessar el
carrer.
17. Fer més passos subterranis a les carreteres grans com les que hi ha al Parc Tuli,
perquè no sigui tan perillós el pas dels vianants, ja que els cotxes van molt ràpids.
Per últim, per acabar la sessió vam fer una petita valoració grupal i en veu alta de com
ens havíem sentit durant la reunió de comissió de zona per tal de poder ajustar, rectificar,
millorar i adaptar els continguts a les seves necessitats o idees. A causa del gran interès
dels consellers en les propostes, no vam poder realitzar l'última dinàmica de tancament,
tot i això, la sessió va tenir una bona cloenda.
La sessió va acabar a les 19.30 h.

