ACTA- CONSELL D’INFANTS D’IGD- 5a JORNADA DE TREBALL
Dissabte 13 d’Abril de 2019. Equipament Juvenil la Kaserna, de 10.30 a 12.30 h

Assistents:
Consellers i conselleres del Consell d’Infants: 13
Dinamitzadores: Susanna Fàbregas i Laura Descàrrega. Ajuntament d’Igualada

Activitat 1.
DINÀMICA BON DIA!!
El Consell d’Infants s’ha posat en marxa amb una dinàmica per escalfar motors i començar la jornada de treball
Un cop acabada la dinàmica es recorda la feina de la jornada anterior i es comença amb l’ordre del dia

Activitat 2.
ORDRE DEL DIA . REPORTERS I REPORTERES SOBRE EL CIVISME!! EL RESULTAT
S’explica molt ràpidament l’ordre del dia i es dóna pas al treball final sobre el Civisme i Igualada on el Consell
d’Infants ja porta vàries sessions treballant-hi. Com a sorpresa, se’ls hi presenta el reportatge en format vídeo
“CIVISME A IGUALADA. QUÈ FAIG JO?” com a resultat del seu treball realitzat a la darrera jornada. Aquest
petit reportatge també es presentarà el dia del Plenari amb l’objectiu de mostrar la feina feta per part dels petits
i petites consellers/es.

Activitat 3.
REDACCIÓ DE LES PROPOSTES SOBRE EL CIVISME A IGUALADA
L’objectiu d’aquesta jornada de treball és finalitzar uns dels encàrrecs que el govern ha fet al Consell d’Infants:
El civisme a Igualada.
Les propostes han estat contextualitzades al voltant de la mobilitat, el respecte cap al nostre entorn (zones
enjardinades i mobiliari urbà), els graffitis, el soroll i la brutícia a la ciutat. Aquests temes són el resultat
del Pla local d’Infància i Adolescència 2018-2022 on el Consell d’Infants manifesten la seva
preocupació/malestar sobre aquests aspectes.
Per desenvolupar les propostes s’ha realitzat una dinàmica amb l’objectiu de fer pluja d’idees, debatre-les,
redactar-les com a propostes i prioritzar-les a partir del coneixement i l’aprenentatge que ha fet el Consell
d’Infants entorn el Civisme en les darreres jornades de treball.

Activitat 4.
PRESENTACIÓ RESULTAT FINAL -RETORN DEL TREBALL FET A L’ESCOLA:
BICICLETES I PATINETS, ENDRECEM? PARTICIPACIÓ DE LA FUTURA ORDENANÇA DE REGULACIÓ
DE PATINETS I BICICLETES DE L’AJUNTAMENT.
El Consell conjuntament amb les escoles han treballat en les darreres jornades les seves aportacions vers la
futura ordenança de regulació de patinets i bicicletes que vol aplicar l’Ajuntament d’Igualada. Es presenta el
document final on hi ha el recull del seu treball a les escoles. Se’ls hi explica que aquest document és el que
s’ha enviat a la regidora Mireia Duran del Departament de Barris i Civisme perquè el pugui contemplar alhora
d’aplicar la futura normativa a la ciutat amb l’objectiu de tenir unes aportacions amb la mirada de l’Infant.

Activitat 5.
FI SESSIÓ- RECORDATORIS PER A LA PROPERA JORNADA
Per finalitzar la jornada de treball, es fa recordatori de les poques jornades de treball que queden per preparar
el Plenari i finalitzar el curs. S’incideix amb la importància de l’assistència per a la propera jornada de treball on
es farà un Role Playing simulant el Ple al mateix Saló de Plens de l’Ajuntament.
També es treballarà per decidir el disseny, l’estructura, el contingut del Plenari i els rols que cada infant voldrà
desenvolupar.

Igualada a 24 d’Abril de 2019
Consell d’Infants d’Igualada
Ajuntament d’Igualada

