
                                   PROPOSTES I ESTAT 15 – 16
Nº de sessió:  5  /2016

Data: 25/02/2016

Ubicació: Punt Jove la Palma

Horari: 17:00h a 18:30h

Assistents: Laia, Jofre, Pau, Ferran, Ian, Jan i Nil.            A excusat la seva absència: --

Nº LLISTAT DE PROPOSTES ESTAT DE LES PROPOSTES

URBANISME I ESPAI PÚBLIC

1. El semàfor pels vianants és de curta durada i el dels cotxes molt durador.  A tenir en
compte: Molts infants creuen la carretera per aquell semàfor, ja que surten de l'escola i
es dirigeixen a la biblioteca o al Punt Jove.

Persones beneficiades. 
20000 cotxes aprox./dia (anada i tornada). És inviable canviar-ho per un semàfor
amb botó pel vianant, pel tipus de carretera principal. 
OPCIÓ: Es pot parlar amb el Cap de Policia per si es pot programar amb una
mica més de marge de temps pels vianants.

2. Millorar algunes voreres. 
-- Plaça Puig Major (davant del camí de Santa Rita), la rajola està molt gastada i rellisca.
--  Vorera esquerre del C/Santa Maria a l'alçada del portal nº24 es troba en mal estat
(desnivellades).

Arquitecte municipal té una llista de què cal millorar. Se li farà saber per tal d'afegir
aquestes propostes en dita llista-  L'arquitecte les contemplarà i les tindrà en
compte per ordre de prioritat.

3. Funcionament d'alguns fanals. Està afectat pel robatori del coure? 
--Poca Il·luminació carrers: Montseny, Gavarres, Pirineu i Camí de Santa Rita.

Les llums baixes es van substituir per fanals alts. Es revisarà per l’arquitecte.
Montseny i  Pirineu: Està  regulada amb poca il·luminació  per  respectar  els
marges d'estalvi energètic i evitar la contaminació lumínica.

4. Contenidors de separació de residus fallen els pedals per aixecar la tapa:
-- C/Sant Cristòfol, Pirineu, Plç. Puig Major...

Orgànica i residus anava amb pedal i els mecanismes s'han fet malbé (10 anys de
funcionament- instal·lats al 2005-2006).  Es revisarà: potser es treu el sistema
pedal

5. Substituir les papereres trencades: Carrer Pirineu + C/Alberes (davant escola)
No hi ha papereres al C/Montseny

Hi ha material per substituir. Arquitecte farà revisió.
Encàrrec per aquest i els següents anys: APUNTAR ELS LLOCS EXACTES I
EL “QUÈ” NO FUNCIONA-- Agafar un mapa i senyalar  per colors.

6. Parcs:
--Farigola: Dibuixar- pintar una porteria a la banda de la paret de la carretera (parada
bus).
--l'Olivera en mal estat: parets mal pintades i quasi NO surt aigua de la font 
--Espígol: Continuen enfilant-se al mur. Els membres del Consell Proposen fer un grafit a
la paret per decorar el parc.

-Farigola:  no hi  una porteria real  i  tampoc hi  ha pressupost  per posar-la.  Però
dibuixar-la és una gran idea. (Els membres prioritzen aquesta opció)
-Espígol: es mirarà la zona i les mides de la paret.
Amb  aquestes  dues  zones,  per  aquest  any,  podem  triar  una,  la  que
considerem  més  prioritària  i  es  pot  fer  un  concurs  d’idees  de  dibuix  i
posteriorment  pintar  el  disseny  del  guanyador.  Es  pot  comptar  amb  la
col·laboració del col·lectiu d’ASAC. 
-Passeig de Santa Rita: es tornarà a valorar el mobiliari que hi ha per fer exercici ja
que no acaba de fer-se ús. Excepte l’espai de petanca que és molt usat per la gent
gran.



CULTURA I OCI

7. Poliesportiu la Palma: 
1. piscina:
-- coberta 
-- habilitar-la per a discapacitats i gent gran 
-- zones d'aigua fredes i calentes...tipus balneari.
2. Horari de disponibilitat de les pistes per poder jugar gratuïtament o habilitar un espai
per als infants. 
3.  Millorar  les  instal·lacions:  Els  wc  i  les  dutxes  de  vegades  estan  en  mal  estat...
(embossats, bruts, no funcionen bé...)
4. Es proposa que hi hagi més extraescolars d'esports: golf, tennis...

- Posar una coberta no és possible de moment ja que no només es tracta del cost
de la cobertura sinó també del posterior manteniment. Se’ns convida a la reflexió
de mirar preus.
-  Es  valora  la  possibilitat  d’habilitar  algunes  zones  d’accés  a  la  piscina  per  a
discapacitats, com l’accés per entrar dintre l’aigua.
- També es preguntarà per la possibilitat de l’accés a pistes, podent disposar d’un
horari de temps per a que els infants puguin fer ús de les pistes quan aquestes no
s’estiguin usant.

8. Els  agradaria  poder  comptar  amb  una  Sala  polivalent  en  la  que  es  poguessin  fer
diferents actes, així com festes, celebracions....

La  Sala  de  l’Aliança  és  una  sala  polivalent.  L’Ajuntament  fa  convenis  amb
diferents entitats i acords amb l’Aliança Palmarenca. El Consell podria utilitzar
l’espai  sempre  que  ho  necessiti,  demanant  prèviament  una  instància  a
l’Ajuntament. 

MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT

9. - Carrers (voreres més netes) no tirar les burilles al terra.
- Seguir conscienciant i sensibilitzant a la gent que té gossos reculli les femtes i procurar
que no facin pipí davant les cases.
- Més nets els boscos de la Palma.

Hem de seguir treballant-ho tots, ja que es responsabilitat de tots. 
Es pot demanar al Marc “La Palma TV”que torni a posar el vídeo del 2013-2014 de
la penjada de cartell.

10. Col·locar taules de pícnic als espais naturals de la Palma. Com està el tema? Si es vol fer una festa, només cal demanar-ho a l’Ajuntament per mitjà dels
tràmits corresponents, i es col·locaran les taules i les cadires sol·licitades.

11. Habilitar un espai per fer córrer, passejar al vespre els gossos – Es va comentar de fer
dalt de la Font de Santa Rita. Saber com està el tema, ja que es demanen espais on
poder deixar el gos lliure sense càrrec de multa.

Al  Passeig del  Roure de moment  només es pot  fer  durant  el  dia,  però  s’està
estudiant la possibilitat d’habilitar un parc ja que hi ha força demanda i ens
faran un traspàs de les decisions preses.

EDUCACIÓ I FORMACIÓ: ESCOLA EL SOLELL

12. - Espais d'ombra al pati. 
- Reparar les porteries de futbol i les cistelles de bàsquet trencades i/o malmeses
- Xarxa per elevar l'altitud de les tanques del pati de l'escola (es colen les pilotes)

- Per posar lones és complicat per tema seguretat en cas p.e. de les ventades del
2008. De moment es compta amb els arbres.
- Es parlarà amb l’Arquitecte.
- Es valora que són suficientment elevades, i  que s’ha de procurar no tirar les
pilotes tan altes.

13. Falten ordinadors (entre 3 i 4 per aula...) S’ha de gestionar amb l’equip de l’AMPA i Direcció.

14. Programa patis oberts al solell. Saber com està el tema. Es va iniciar el programa l’any 2015. Obertura del pati de l’escola per jugar a
basquet i futbol a les temporades d’estiu i Setmana Santa.
Ara  es  proposa  també  ampliar  la  dinamització  dels  patis  oberts  als  caps  de
setmana. 

JOVENTUT

15. Des de joventut es va proposar de passar una enquesta sobre la  Setmana Jove 2016
“Què t'agradaria que el Punt Jove programés per tu?(Taller, concurs, exposició, joc,
xerrada...)”, i des del Consell es va corroborar la importància de conèixer l'opinió dels
joves. Les enquestes s'han passat als alumnes d'ESO de l'IES Can Margarit de Corbera

La iniciativa presa és bona i ja tenim per sobre el resultat extret del buidatge:
- Tallers de cuina
- Torneig de FIFA
- Xerrada- taller sobre Educació sexual i prevenció



de Llobregat i també s'ha passat als cursos de 5è i 6è del CEIP Solell. En les pròximes
trobades farem buidatge.

16. Adhesió a la Xarxa de Projectes de Participació Infantil- Actualitzant el projecte Consell
d'Infants.

Molt bona iniciativa. Tirar endavant.

17. Participació del projecte d’investigació “Els consells d'infants i el CNIAC. Noves formes de
participació política i cívica dels nens i les nenes de Catalunya” que duen a terme els
Grups de recerca GREM (Grup de Recerca en Educació Moral) i GPS (Grup de Recerca
en  Pedagogia  Social)  de  la  Universitat  de  Barcelona  amb  el  suport  Recercaixa,  un
programa  impulsat  per  l’Obra  Social  “la  Caixa”  amb  la  col·laboració  de  l’ACUP
(Associació Catalana d'Universitats Públiques). La seva finalitat és estudiar la participació
política dels infants per tirar endavant estratègies que optimitzin el desenvolupament de la
ciutadania activa i compromesa.

Donar continuïtat comptant amb el suport de l’Ajuntament.

EDUCACIÓ I JOVENTUT

18. Dur a terme la iniciativa de la Fundació Esplai “botaxlainfancia” --Lluita pels Drets dels
Infants
http://botaxlainfancia.org/es/
- Cada “bot”serà un clam a favor dels drets i la igualtat d'oportunitats en la infància
- Cada “bot” serà un euro aportat per les empreses col·laboradores per atendre infants en
risc d'exclusió social.

Una iniciativa molt maca i tirar endavant. Tenint sempre en compte el respecte dels
Drets d’Imatge ells decidiran com volen que sortir a la Foto.

19. Tenir  al  Punt  Jove les diferents  papereres de separació  de residus (també de piles)-
pensem que és quelcom necessari ja que a l'Aula és creen residus de diferents tipus però
tots acaben en una mateixa paperera perquè no els podem reciclar. Per una banda des
del Consell d'Infants portem fent diferents Campanyes de conscienciació i sensibilització
sota el  lema “Per una Palma més Neta” i  l'any passat (14-15) concretament sobre el
reciclatge.
Per altra banda, també, pensem que podem ser un model d'exemple a seguir respectuós
amb el medi ambient, ja que molts infants i joves fan ús de la sala i s'adonen de que
actualment aquesta separació no es fa.

Contactar amb la Marta Busquets.

PARTICIPACIÓ I ASSOCIACIONISME

20. Secretaria  del  Consell  de  la  Gent  Gran:  Proposta  per  dur  accions  conjuntes  amb  el
Consell d'Infants.

Es mirarà de poder fer una trobada durant el 2016 amb el Consell de la Gent
Gran per tal de fer traspàs de necessitats detectades.
També es valora la possibilitat de convidar-los, de cara als següents cursos, tant
als Actes de Constitució com de Cloenda per establir un contacte més pròxim i
poder treballar algunes iniciatives més conjunta i col·laborativament.

21. Proposta de destinar un espai virtual (on els infants podran accedir) per al Consell 
d'Infants a la pàgina web de l'Ajuntament. Aquest espai es destinarà a penjar l'Acta de la 
reunió, així com també hi constaran altres documents com el full de “Llistat de propostes i 
estat” a més dels Powers Points que s'elaboren per l'Acte de constitució i per l'Acte de 
cloenda.

Contactar amb el Jordi Roig per tal d’elaborar l’espai virtual a la pàgina web
de  l’Ajuntament.  En  aquest  espai  es  penjaran  les  actes  així  com  d’altres
documents que es considerin oportuns per tal de donar transparència a la població
sobre el que es treballa amb i des del Consell d’Infants.

http://botaxlainfancia.org/es/

