
ACTA CONSELL D'INFANTS I JOVES DE  

LA PALMA DE CERVELLÓ 2020-2021 
  

 Nº de sessió: 11 /2021 

 Data:  07 /04 /21 

 Ubicació: Trobada en línia Jitsi 

 Horari: 18.30 a 19.30 hores 
 

Assistents: Abril 

A excusat la seva absència: Paula 

 

Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior.                                      Sí           NO 

2. Temes desenvolupats. 

- Traspàs del feedback obtingut de la Tècnica de Joventut i de la Regidora d’Educació i infància sobre la 

proposta de penjar el mural elaborat en el taller “Voladors de plàstic”: penjar el mural prop de l’Escola El 

Solell o a la paret exterior del Punt Jove és bona idea. Afegint un cartell que expliqui què és (tipus: Mural del 

taller de reciclatge realitzat al Punt Jove la Palma amb membres del Consell d’Infants 11 de març de 2020). 

- Buidatge enquesta “T’interessen temes com…”. Tenir coneixement de a qui van passar l’enllaç de 

l’enquesta, així com el nombre d’alumnes per classe/curs per poder saber aprox. el percentatge de 

participació. (Veure buidatge). 

- Es proposen una sèrie de preguntes als/les vocals per valorar el grau en que veuen la Palma de neta/bruta, 

si consideren que hi ha necessitat real, quina actitud veuen en les persones en relació al tema, possibles 

solucions... 

3. Acords i desacords (si s'escau) 

- Decidir títol del mural: passar una enquesta amb propostes. 

- Passar un Doodle per escollir data entre el 1 i el 9 de maig per l’acció de neteja LCULP (omplir abans del 15 

d’abril) 

- Donar més visibilitat per les xarxes a la Campanya “Let’s Clean Up!” Mereix més reconeixement. 

- Penjar algun vídeo sensibilitzador i de conscienciació mediambiental. 

- Estan d’acord en que consideren que: 

● la Palma podria estar més neta  

● la campanya és una bona idea per posar part de solució 

● La campanya pot sensibilitzar a més gent a fer recollida. 

4. Temes pendents per la propera sessió. 

- Pensar que fem amb la brossa: Quin missatge enviar (Què, com i a qui). 

- Fer el títol i anar a penjar el mural 

5. Data pròxima trobada: 28/04/21 

 

Signatura Secretariat d'Acta  Vist i Plau Dinamització 

 

  Abril    Aina Vaquer 

https://forms.gle/vK4UGhtB5cLRUQv87

