ACTA REUNIÓ DESEMBRE COMISSIÓ DISTRICTES 5, 6 i 7

Data: Dijous 19 de desembre, 18h.
Espai: Centre cívic de Gràcia
Assistents: Arnau Jiménez, Berta Clarena, Aina Gil - DISTRICTE 5
Vinyet Arellano, Paula Collado, Lucía García, Ainhoa Hurtado, Claudia Bucella, Olga
Fernandez, Victor Tomas i Yousufu Fofana - DISTRICTE 6,
Juan Trani - DISTRICTE 7.
S'excusen:Claudia Moreno, Arnau Jiménez, Aina Gil, Martí Ollé, Arià Herrera DISTRICTE 5
Albert Quesada, Izan Velasco, Jamila Halmoul, Laia Culi, Isabel, Santiago, Laia Carolina
Montero, Sofia Gabriela Peña i Karimatou Sylla - DISTRICTE 6,
Mohssine Boughaba - DISTRICTE 7

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 perquè els
consellers/es coneguessin a les dues persones noves de l'equip de dinamització, a la
Berta i a la Marta, suplents de la Lidia i l'Emilio, els quals no van poder assistir.
Cal esmentar, que estàvem esperant a un nou conseller el qual havia trucat que no
trobava el centre cívic i estàvem a l'espera de la seva arribada.
A continuació, vam realitzar l'activitat de "que prefereixes", la qual els va agradar molt i

fins i tot ells mateixos van començar a fer propostes de noves preguntes per al grup.
En acabar, vam seure en rotllana i vam fer un petit repàs dels temes que havíem
d'abordar: el projecte de les bústies de suggeriments i el dels camins escolars segurs.
Per començar vam fer un repàs de l'estat de les bústies a les escoles, si eren visibles i si
tenien bona coordinació amb els professors per tal de poder fer conèixer el seu projecte a
tota l'escola. Vam trobar que a diverses escoles, el professorat no es feia càrrec de les
bústies, així que vam acordar fer un recordatori des de l'Ajuntament sobre les
instruccions d'ús de les bústies i les responsabilitats de l'encarregat de la bústia.
Vam acabar d'assignar els encarregats i suplents de cada bústia dels tres districtes,
menys a l'escola Espronceda, per falta d'assistència des dels consellers membres
d'aquesta escola.
En aquest moment va arribar en Yousufu un dels nous membres del consell d'infants,
amb el qual vam fer una petita ronda de presentacions i els consellers li van fer un petit
resum dels temes que s'estaven treballant.
També es va assignar en Yousufu com a nou responsable de la bústia de suggeriments
de l'escola Joan Sallares i Pla.
En acabar, alguns dels consellers van explicar-li a en Yousufu en què consisteix el
projecte dels camins escolars segurs i que havien fet fins ara com a Consell d'Infants i
Adolescents. Per començar a treballar el projecte, vàrem fer una pluja d'idees sobre
possibles propostes o coses que creien que podrien millorar els camins i zones escolars,
des de la seva experiència.
Tots els consellers i conselleres varen explicar experiències personals que viuen
contínuament de camí a l'escola, o inclús experiències de familiars o amics, els quals
havien acabat amb accidents greus, tant de persones com d'animals.

Les propostes que van sorgir van ser les següents:
1. Durant l'entrada i sortida dels nens a les escoles que es talli el carrer i que no puguin
passar els cotxes, que només puguin passar els infants i les seves famílies.
2. Demanar que posin més senyalitzacions o poder fer nosaltres alguna proposta de
senyalitzacions.
3. També posar pivots perquè no puguin aparcar els cotxes al costat de les escoles.
(Argumenten què hi ha molts pares que deixen el cotxe davant l'escola per a deixar o
recollir als nens i nenes, aquests s'entretenen realitzant altres coses o parlant amb altres
persones, obstaculitzant l'accés dels vianants o altres nens que volen passar).
4. Més zones de "petons i adéu", ja que només hi ha al centre de la ciutat.

5. Més punts en places i carrers pintats amb colors cridaners.
6. Un Conseller ens explica que al seu pis hi ha un gos que ataca a tothom cada matí que
surt de casa per anar a classe.
7.A la carretera Terrassa/Barcelona, els semàfors per als vianants triguen molt poc pels
vianants i per als cotxes hi ha massa estona d'espera. Sempre hi ha molt transit i
incidents i cada dia l'han de creuar per anar a l'escola.
8. Posar més ressalts a les carreteres, perquè els cotxes no puguin córrer.
9. Pintar algunes zones del terra de colors que es vegin molt (a les zones més perilloses
o de més transit al voltant de les escoles o inclús senyalitzar els llocs on hi han perdut la
vida, nens que anaven a l'escola).
10. Fer fotografies dels carrers perillosos, d'infraccions que es realitzen diàriament al
voltant de les escoles i accidents habituals ets per a penjar-les al mateix carrer o ala
entrada de les escoles, perquè es vegi el que passa cada dia.
11. Existeixen semàfors amb molt poc temps perquè els vianants puguin creuar.
12. Hi ha alguns carrers al voltant de l'escola amb poca visibilitat per als vianants
(Exemple Can Roqueta).
13. Realitzar dibuixos per a fer cartells i portar-los a l'Ajuntament per tal que es porti a
terme una campanya de sensibilització i prevenció.
14. Incorporar cartells per als patinets elèctrics als carrils bici, per tal que no vagin per la
vorera, ja que hi ha risc d'atropellament a la gent que va caminant.
15. Incorporar tant a la campanya de l'ajuntament com als cartells i senyalitzacions el
perill que suposen aquests riscos també per als animals. Ja que hi ha molt accidents
mortals de mascotes com gossos i gats i no es pot tolerar.

Per acabar la sessió, es van repartir els nous calendaris del consell d'infants per al 2020 i
els fulls d'inscripció de la coordinadora. Els consellers van explicar als nous membres com
funcionava el calendari i perquè servia la coordinadora de zona, per tal que qui volgués,
pogués presentar-se com a nou membre de coordinadora.
Per últim, per acabar la sessió vam fer una petita valoració de com ens havíem sentit
durant la sessió i vam finalitzar amb el joc del "pasapalabara" per tal d'acabar amb un
ambient destensat i dinàmic. Els consellers van poder preguntar-nos als membres de
l'equip (Berta, Marta, Mar, Marta i Paula) tot el que volguessin saber de nosaltres, per tal
que ens poguessin conèixer.
La sessió va acabar a les 19.30 h.

