ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL DELS INFANTS I ADOLESCENTS DE
SOLSONA
Núm. de la sessió: 23/2017
Dia: 20 de febrer de 2017
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
Ramon Xandri i Solé, representant del grup municipal d’ERC
Yasmina Valderrama i Ramallo, representant del grup municipal del PSC
Òscar Garcia i Companys, representant del grup municipal Alternativa per
CUP
Isabel Pérez i Martínez, representant del grup municipal de CiU
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
Marina Bonvehí. Escola Arrels I. 5è
Paula Planes. Escola Arrels I. 5è
Judit Gonzalez. Escola Arrels I. 6è
Maria Moreno. Escola El Vinyet. 3r
Nahuel Rinaldi. Escola El Vinyet. 4t
Jofre Ariza. Escola El Vinyet. 5è
Neus Parcerisa. Escola El Vinyet. 5è
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Solsona –

S’ha excusat d’assistir-hi:
× Júlia Codina. Escola Arrels I. 4t
× Biel Caballol. Escola Arrels I. 4t
× Paula Casafont. Escola Arrels I. 6è
× Meryem Tahroui. Escola El Vinyet. 6è

ORDRE DEL DIA
1.
2.
3.
4.

Aprovació de l’acta anterior.
Valoració de les activitats proposades per al cap de setmana infantil Solxicsona 2017.
Informació sobre els parcs infantils accessibles.
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 12 de desembre de 2016, queda aprovada per unanimitat.
L’alcalde proposa de parlar primer del punt 3 i després del punt 2.
3. Informació sobre els parcs infantils accessibles.
L’alcalde explica que els parcs infantils es classifiquen en tres tipus de graus:
- Parcs de grau 1: són parcs infantils sense accessibilitat.
- Parcs de grau 2: són parcs infantils amb accessibilitat i amb elements on hi
poden jugar tan els infants amb discapacitats com els que no, són parcs
inclusius.
- Parcs de grau 3: són parcs infantils amb elements específics per a discapacitats.
Com que aquest curs es va decidir treballar el tema de la col·locació d’elements per a
infants discapacitats als parcs infantils de Solsona, és important decidir quin tipus de
parc es vol.
L’alcalde creu que el millor seria poder fer un parc de grau 2, és a dir, inclusiu per a tots.
Proposa de fer un parc nou totalment accessible a la plaça de l’edifici Taure. I a més a
més des de l’ajuntament es comprometen a posar elements inclusius als parcs que ja hi
ha i als parcs que es facin nous, com per exemple el de sobre el Mercadona; pensar-los
ja de manera totalment inclusiva. També comenta que són conscients que al nucli antic
no hi ha parcs i que s’ha d’estudiar que algun hi tingui cabuda.
Els tècnics de l’ajuntament es miraran quins elements poden anar amb aquest parc nou
de la plaça de l’edifici Taure i es passaran les diferents propostes als membres del consell
perquè es consensuïn amb la resta de companys de classe i la proposta més votada és
la que es col·locarà.
2. Valoració de les activitats proposades per al cap de setmana infantil Solxicsona 2017.
En la última sessió de desembre de 2016 tots els membres del consell van portar les
seves propostes per al cap de setmana infantil. Les propostes són les següents:
Aigua, guerra

2

Aprendre a fer poemes, taller
Atraccions
Balls
Berenar coca i xocolata
Biblioteca

1

Bombolles de sabó, espectacle
Braçalets, taller
Break dance, taller
Caminada

5

Carrera

1

Cartró, activitats

Circuit de bicis
Cursa obstacles
Concurs de dibuix o taller

3

Costura, taller

3

Cotxes teledirigits, drons curses

2

Crea la teva pilota, taller
Cuina, activitat o concurs
Dansa, concurs o taller

13
2

Escacs, torneig
Escalada, taller
Espectacle infantil o teatre
Espelmes, taller
Experiments, taller

1

Fang, taller
Festa escuma
Flors, concurs
Fotografia, concurs
Fulls de colors, taller
Fusta

1

Futbol, torneig

4

Gimcana o joc de pistes, busca el tresor
Globus, taller

11
1

Herbes aromàtiques, taller
Holly party

3

Idiomes, taller
Inflables

8

Informàtica, taller

1

Jocs típics

1

Lectura, taller
Lego taller

1

llana, taller
Manualitats taller

9

Motos, circuit
Neu artificial, espai
Oficis, prova
Papiroflexia

2

Paradetes
Paret per dibuixar i escriure

1

Pintar cares, taller
Pintura, concurs o taller

1

Reciclatge, taller
Rock, concert
Ruta bicicleta BTT

4

Sabons, taller
Skate pista
Taller per discapacitats

3

Taula, jocs

1

Tirolina
Titelles, taller
Torneig esports
Zumba

3

A més a més s’afegeixen aquestes propostes que no es van dir en l’anterior sessió:
- que ballin els gegants petits de Carnaval
- una cursa de bicicletes (estirats)
- teatre
- concurs de talents
- tastet d’esports
- concerts
- taller de gegants
- taller d’scrapbook
- tallers de reciclatge
- taller d’espelmes
- taller de dibuix
- papiroflèxia
- experiments
- bocchia
Quedem que estudiarem, en funció del pressupost, quins tallers hi podem encabir i que
ens tornarem a trobar per tancar el cap de setmana i pensar com en fem la difusió.
4. Precs i preguntes
No hi ha precs i preguntes

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

Vist i plau

El president

Solsona, febrer de 2017

