
ACTA- CONSELL D’INFANTS D’IGD- 3a  JORNADA DE TREBALL 

Dissabte 16 de febrer de 2019.  Equipament Juvenil la Kaserna, de 10.30 a 12.30 h 

Assistents: 

Consellers i conselleres del Consell d’Infants: 11 

Dinamitzadora: Laura Descàrrega. Ajuntament d’Igualada 

 

Activitat 1. 

ORDRE DEL DIA I APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR 

S’ha llegit l’ordre del dia per saber quin contingut es tenia que treballar . Iniciem la Jornada de 

treball llegint l’acta que ha fet la Jana Garcia de l’anterior Jornada de treball i l’aprovem. 

 

 

 

 

 



Activitat 2.  

TREBALLEM PER L’ENCÀRREC QUE ENS HA FET L’ALCALDE: EL CIVISME I IGUALADA 

Fem recordatori dels 3 encàrrecs que  l’Alcalde ha fet al Consell d’Infants per  aquest curs 2018-2019: 

Festa dels Drets dels Infants 

El Civisme i Igualada 

La participació en el procés participatiu de la 2a fase del Parc Central d’Igualada. 

S’explica el treball que manca a fer pel Consell d’Infants amb relació a les jornades de treball que queden fins a 

finals de curs, per poder reflexionar i organitzar-se 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encàrrec: Propostes per millorar el civisme a Igualada. Com ho treballarem? 

1-ENTENDRE, que és el civisme i qui en forma part 

2-MIRAREM IGUALADA, com treballa l’Ajuntament i què faig jo? 

3-REFLEXIONEM, que és important per a nosaltres, com a infants 

4-FEM PROPOSTES, ho farem al Ple de Maig! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Activitat 3.  

MIREM IGUALADA! CIVISME : COM TREBALLA L’AJUNTAMENT I QUÈ FAIG JO? 

VISITA AL DEPARTAMENT DE CIVISME I BARRIS DE L’AJUNTAMENT D’IGUALADA. 

CONVERSEM AMB LA REGIDORA MIREIA DURAN 

Després d’esmorzar fem una visita a l’Ajuntament d’Igualada per trobar-nos amb la Regidora de Civisme i 

Barris, Mireia Duran perquè ens expliqui com treballa l’Ajuntament el tema del Civisme 

Abans de fer la visita, els petits i petites conselleres treballen els dubtes al voltant del Civisme i formulen 

preguntes per poder resoldre els dubtes amb la Regidora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Activitat 4.  

ORDENANÇA MUNICIPAL DE PATINETS A IGUALADA 

Com a resultat de la visita, la Regidora Mireia Duran explica que l’Ajuntament d’Igualada està preparant una  

nova ordenança municipal per regular els patinets degut a l’augment d’aquests a la ciutat. Es planteja 

l’oportunitat que el consell d’Infants puguin aportar el seu punt de vista alhora de preparar el nou reglament.  

Els petits i petites consellers/es s’emporten la feina per treballar-ho amb els companys i companyes de  les 

aules de les seves escoles com a representants que en són . S’acorda que per a la propera jornada de treball 

que serà el 13 de març, es portarà la feina feta. 

 

Activitat 5.  

FI SESSIÓ- PROPOSTA D’ACTA.  

Com en la darrera jornada es planteja la possibilitat que els infants puguin fer ells mateixos una acta del què 

s’ha treballat durant la Jornada. Es pregunta si hi ha voluntaris per fer l’acta a casa i portar-la a la següent 

jornada. La Martina Quintana  es proposa i farà el treball de l’acta a casa. 


