ACTA CONSELL D'INFANTS DE LA PALMA DE CERVELLÓ
Nº de sessió: 6 /2016
Data: 17/03/2016
Ubicació: Punt Jove la Palma
Horari: 17:00h a 18:30h
Assistents: Jofre, Ferran, Pau, Nil, Jan, Laia i Abraham
A excusat la seva absència: Ian
Ordre del dia
1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior. Sí
2. Temes desenvolupats.
- S’inicia la sessió explicant que les pròximes trobades les durà a terme un altre
dinamitzador company de feina i s’explica que es una trobada especial per tal de fer
un mini comiat duent a terme una tarda dinàmica mitjançant l’elaboració de l’acció

“botaxlainfancia”.
- Decidim les accions a la que els hi donem prioritat i volem dur a terme aquest 2016
(així també li podem fer traspàs al nou dinamitzador del Consell):
---SORTIDA PER LA PALMA. OBJECTIU SORTIDA: Assenyalar en un mapa
papereres normals i específiques (recollida de les necessitats dels animals de
companyia), contenidors i altra mobiliari públic com fanals, etc. Cadascun amb una
marca identificativa i acompanyat de fotografies per tal de passar a l’Alcalde i aquest
li faci arribar a l’Arquitecte per a que tingui coneixement del mobiliari públic malmès.
Ens agradaria que la trobada fos gravada i sortís per la Palma TV. Podem explicar
que fem i perquè. Dia proposat: 28 d’abril (cal confirmar).
---CONÈIXER EL DOCUMENT D'INSTÀNCIA per saber quin és el procediment per
demanar coses a l’Ajuntament, p.e. per iniciar tràmits per poder pintar la porteria
"Parc de la Farigola".-- Durant la “Setmana Jove 2016” es contempla iniciar un
"concurs o propostes" de possibles dissenys de porteries amb els infants de 5è i 6è
de primària. Coordinar amb la Tècnica de Joventut.
---Demanar un espai Virtua a la Web de l'Ajuntament -- Per penjar les actes i
altres documents que es considerin.
---FUNDACIÓESPLAI- INICIATIVA "BOTA X LA INFÀNCIA" Dur a terme
fotografies als membres del Consell tenint en compte els Drets d’Imatge. “Un vot un
Euro” “ Un vot un clam”. Per consens han decidit que de manera individual
decideixen com volen sortir (de cara, d’esquena, votant una pilota, saltant i votant
una pilota…).

---Tema Consell de la Gent Gran concretar amb la Tècnica de Joventut.
- Es duu a terme amb els membres una valoració del Consell d’Infants fins al
moment per tal de detectar necessitats i millorar-adaptar en cas necessari el rumb
de les trobades.
3. Acords i desacords (si s'escau)
- Decidim per consens que cada infant triarà com vol dur a terme l’Acció

“botaxlainfancia”, és a dir, com vol sortir a la fotografia. I iniciem l’Acció.
4. Temes pendents per la propera sessió.
- Anar organitzant les accions mencionades ja que són les que s’han prioritzat, però,
tenint en compte d’altres del llistat de propostes en cas de que puguin gestionar.
- Tenir en compte per la Sortida per la Palma:
----Contactar amb el càmera de la Palma TV
----Elaborar una autorització per dur a terme la sortida per la Palma.
5. Recordatori pròxima trobada: 07/04/2016

Signatura del secretari

Vist i Plau Dinamitzador/ora

Aina Vaquer

