ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL DELS INFANTS I ADOLESCENTS DE SOLSONA
Núm. de la sessió: 22/2016
Dia: 12 de desembre de 2016
Hora: de les 17.15 a les 18.15 h
Lloc: sala de plens de l’Ajuntament de Solsona
ASSISTENTS
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

David Rodríguez i González, alcalde president
Yasmina Valderrama i Ramallo, representant del grup municipal del PSC
Miquel Perez. Escola Setelsis. 3r
Eva Kravets. Escola Setelsis. 3r
Martí Ruano. Escola Setelsis. 4t
Laia Camps. Escola Setelsis. 4t
Oriol Salas. Escola Setelsis. 5è
Núria Solé. Escola Setelsis. 5è
Clara Manzano. Escola Setelsis. 6è
Júlia Manzano. Escola Setelsis. 6è
Alba Feixas. Escola Setelsis. 6è
Guillem Jimenez. Escola Arrels I. 3r
Núria Nosàs. Arrels I. 3r
Júlia Codina. Escola Arrels I. 4t
Biel Caballol. Escola Arrels I. 4t
Marina Bonvehí. Escola Arrels I. 5è
Paula Casafont. Escola Arrels I. 6è
Judit Gonzalez. Escola Arrels I. 6è
Maria Moreno. Escola El Vinyet. 3r
Axum Abebe. Escola El Vinyet. 5è
Meryem Tahroui. Escola El Vinyet. 6è

S’ha excusat d’assistir-hi:
Ramon Xandri i Solé, representant del grup municipal d’ERC
+
+
Òscar Garcia i Companys, representant del grup municipal Alternativa per
Solsona – CUP
+
Isabel Pérez i Martínez, representant del grup municipal de CiU
+
Paula Planes. Escola Arrels I. 5è
+
Nahuel Rinaldi. Escola El Vinyet. 4t
+
Neus Parcerisa. Escola El Vinyet. 5è
ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de l’acta anterior.
2. Valoració de les propostes a treballar per al curs 2016 - 2017.

3. Recull d’idees per al cap de setmana “Solxicsona 2017”. S’han de portar
anotades per poder-les recollir al final de la sessió.
4. Precs i preguntes.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Benvinguda i control d’assistència
Es dóna la benvinguda a tots els assistents a la reunió del Consell d’Infants i
Adolescents de Solsona i tots passen a signar el full d’assistència.
1. Aprovació de l’acta anterior
L’acta anterior, amb data 21 de novembre de 2017, queda aprovada per
unanimitat.
2. Valoració de les propostes a treballar per al curs 2016 - 2017
L’alcalde comenta que hi ha dues propostes que ja havien sortit l’any passat i
que aquest any es podran inaugurar, són l’skate park i les dues cistelles de
bàsquet petites a la plaça del Camp.
El tema de l’skate park ja havia sortit a varis consells d’altres anys i segurament
aquest 2017, al mes de març o abril es podrà inaugurar. Les cistelles de bàsquet
ja s’havien demanat el curs passat però no es van col·locar, també es
col·locaran en les mateixes dates aproximadament.
Tot seguit es passen a valorar les propostes per aquest curs:
- Carril bici: aquests carrils han de ser plans i amples, fet que a Solsona el
tema de l’amplitud és un impediment. El que no podem fer són trossos
de carrils que no puguin tenir una continuïtat. També hi ha el tema dels
conflictes amb els vianants i amb els cotxes, una cosa que també s’ha de
treballar. La proposta queda en estudi.
- Aparcament de bicicletes a la biblioteca comarcal: els col·locaran en
breu.
- Lavabos públics a la plaça del camp: l’alcalde explica que estan oberts
dues hores cada dia a la tarda. Comenten que hi ha un lavabo que no té
llum (ho farem saber perquè ho arreglin).
- Parcs infantils per a discapacitats: és una de les propostes que es
podrien treballar aquest curs. És una proposta molt interessant que
també pot anar acompanyada d’una conscienciació de cara als altres
infants de la ciutat. S’estan mirant preus i elements per col·locar a
diferents parcs i en la pròxima convocatòria del consell es portaran
perquè entre tots en puguem parlar i es pugui començar a decidir.
- Parcs nous: l’alcalde explica que hi ha un parc nou al camp del Molí, al
Tossal, i que hi ha altres parcs que s’han arreglat molt. A més a més
queda pendent un parc nou a la mateixa zona on hi haurà l’skate park.
També s’està valorant de posar-ne algun a la plaça de les Oliveres a la
zona del camp de futbol i arreglar el de l’hort del bisbe.
- Vigilar fonts i llums: quedem que si hi ha algunes fonts espatllades i
llums foses que ens ho facin saber per correu electrònic i que en el

pròxim consell els explicarem el servei de “Solsona soluciona” que hi ha
al web de l’ajuntament.
- Parc d’atraccions i bolera: no toca a l’ajuntament.
- Equip de waterpolo: no toca a l’ajuntament.
- Arreglar terra de la plaça del Camp: s’estudiarà perquè també fa temps
que es demana.
- Quarto de gegants de Carnaval: en breu es podrà saber ja que hi estan
treballant perquè n’hi hagi un.
- Dies internacionals amb activitats: com que n’hi ha cada dia, com a
molt, es podria fer alguna cosa el dia internacional dedicat a tots els
infants.
- Pista de gel per Nadal, Mcdonald’s i laberint: la pista de gel té un cost
molt elevat que es podria fer servir per altres coses molt més útils, el
Mcdonald’s no depèn de l’ajuntament i el laberint tampoc es creu que
sigui una cosa prioritària.
- Bancs a la plaça de la biblioteca: s’està mirant on es podrien posar.
- Camp de bàsquet: al camp del Molí hi ha cistelles de bàsquet, ara també
se’n posaran a la plaça del Camp i al parc nou de l’skate park també n’hi
aniran.
- Llum, arbres i font al camp de futbol del camp del Serra: El tema de llum
es veu viable, sempre amb uns horaris establerts. Algun arbre als
voltants també s’hi podria col·locar. El que és més complicat és el tema
de posar-hi una font ja que fer arribar l’aigua en aquest indret és més
difícil. De tota manera es valora la possibilitat.
- Pipican: és una proposta que tindria un cost molt elevat ja que per anar
bé s’haurien de posar a diferents punts de la ciutat i cada pipican té un
cost d’uns 12.000 €.
- Espai per poder anar amb els gossos: la proposta està molt bé però el
problema és trobar l’espai on fer-ho. S’accepten propostes. Ha de ser
un espai gran i no molt lluny dels voltants de Solsona.
Hi ha un parell de membres que a la primera sessió no hi van ser i que
proposen el següent:
- L’oriol Salas proposa un bar al poliesportiu, un pipican i una revisió de
les faroles.
- La Núria Nosàs proposa un circuït per a bicicletes i una zona wifi.
L’alcalde contesta que pel tema de la zona wifi s’hi està treballant
perquè hi pugui ser.
3. Recull d’idees per al cap de setmana “Solxicsona 2017”. S’han de portar
anotades per poder-les recollir al final de la sessió.
Ja que no queda temps per a poder-ne parlar. Recollim les propostes i quedem
que després de les festes de Nadal es tornarà a fer una sessió i que les
valorarem entre tots.
4. Precs i preguntes
No hi ha precs i preguntes

NOTA: se’ls demana que per a la propera sessió també pensin possibles
inauguracions per a l’skate park i per a les cistelles de bàsquet.

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretàries, estenem aquesta acta.
Les secretàries

Vist i plau

El president

Solsona, desembre de 2016

