	
  
Acta del Consell dels Infants
Acta N. 16
Hora: 17.00 – 19.30 h
Data: 31/05/2017
Lloc: Sala de plens de l’Ajuntament de
Rubí
Convocats: 54 consellers/es
Assistents: 10 consellers/es

Ordre del dia

1. Arribada dels consellers i preparació de l’exposició
2. Berenar
3. Benvinguda a càrrec de l’alcaldessa, Ana Maria Martínez
4. Explicació del curs 2016-2017 del Consell d’Infants
a. Activitats realitzades pel Consell
b. Organització de les sessions i grup de consellers/es
5. Exposició de les temàtiques d’interès dels infants de Rubí
a. Representativitat
b. Acció enquestes
6. Diàleg

entre consellers/es i l’alcaldessa: preguntes, comentaris, i

propostes
a. Agraïments a l’alcaldessa
b. Propostes de millora de la ciutat de Rubí
c.

Preguntes a l’alcaldessa

7. Cloenda i comiat dels dinamitzadors

	
  
Desenvolupament
1. Un cop tots els consellers/es són a la Sala de plens de l’Ajuntament de Rubí
se’ls hi dóna la benvinguda i es recorda el guió de la sessió. Les temàtiques
que es parlaran amb l’alcaldessa van ser tractades en les sessions anteriors

	
  
però durant 30 minuts els infants trien el tema del qual volen parlar i pregunten,
en cas que sigui necessari, els dubtes que tinguin.
2. Abans de l’arribada de l’Alcaldessa es deixen 30 minuts de descans, es surt de
la sala i es dirigeixen a la plaça de l’ajuntament on hi ha de berenar pels
consellers i conselleres. Durant aquest temps també arriben tres consellers
més que no han pogut venir abans per l’horari de l’escola.

3. Arriba l’alcaldessa, Ana Maria Martínez i la Regidora Delegada de l’Àrea de
Serveis a les Persones, Marta Garcia.
Es demana al consell dels Infants que el president del consell parli per als
mitjans de comunicació presents. S’explica que el Consell no té un president i
es demanen voluntaris, un conseller i una consellera realitzen una petita
entrevista posteriorment a la de l’alcaldessa. Seguidament es dóna inici a la
sessió i l’alcaldessa dóna les gràcies als consellers/res per les tasques que fan
i la importància de l’òrgan per a la ciutat.
Els dinamitzadors del Consell dels Infants de Rubí introdueixen el guió de la
sessió i dirigeixen la conversa per torns d’allò que els consellers i conselleres
volen explicar, demanar i preguntar a l’alcaldessa.
4. Primerament es parla del curs 2016-2017 del Consell d’Infants de manera
expositiva i valorativa.
a. Activitats realitzades pel Consell dels infants: 20N (Dia Universal dels

Drets dels Infants), Pla de Residus, Simposi Infància i participació
política,

encesa

de

l’enllumenament

de

Nadal,

trobades

intergeneracionals amb el Consell de Gent Gran de Rubí.
En relació a aquestes activitats destaquen que les trobades amb la
Gent Gran van ser les sessions que més els hi va agradar i els hi
agradaria repetir.
Per altra banda, respecte al pla de residus, una consellera expressa la
seva preocupació en relació a què Rubí és una de les ciutats que
genera més residus. L’alcaldessa explica que és una assignatura
pendent de la nostra ciutat, especialment a nivell reciclatge domèstic.

	
  
Es parla de la possibilitat de tractar més aquest tema al consell i
conjuntament amb el Consell de Gent Gran. Un conseller que viu en
una urbanització de Rubí explica que a vegades els contenidors estan
massa lluny i no es recullen cada dia, també proposa fer una excursió
que ell va trobar molt interessant per veure una planta de reciclatge.
b. Tractades les activitats es procedeix a parlar de les sessions del consell

d’infants i del grup. Expliquen que els hi agrada l’organització actual de
les sessions, amb activitats, jocs i dinàmiques i que han gaudit sent
menys persones a les sessions. Estar en un grup reduït afavoreix la
participació de tothom i també la cohesió del grup. Per això proposen
fer dos grups l’any vinent on es treballi el mateix en dos dies i dos grups
diferents, per tal de ser un grup més petit. Per últim, comenten a
l’alcaldessa que els hi agradaria fer excursions i colònies amb el
Consell.
5. Els consellers i conselleres expliquen a l’alcaldessa l’última tasca que han estat
realitzant. Han passat a classe una enquesta per preguntar als seus companys
sobre quina temàtica creuen més important i interessant perquè els
consellers/res la treballin a les sessions i s’impliquin de diferents maneres. No
estan els resultats de totes les escoles però són bastant similars, destaca la
primera posició del “bullying” seguit del racisme i el masclisme.
6. Per últim els consellers/res volen donar les gràcies per les millores que ells han
vist a la ciutat, proposar altres canvis que veuen importants i fer-li algunes
preguntes personals.
a. Agrair les millores que ha fet a Rubí:
•

Aquest any més i millors festes/esdeveniments (40principals,holi)

•

Utilització

energies

renovables

(plaques

solars)

millores mediambientals
•

Som ciutat amiga de la infància

•

Parcs nous. Parcs adaptats a diversitat funcional però recorden que no
s’ha d’oblidar als infants més grans, afegir però no treure.

Respecte als gronxadors adaptats l’alcaldessa els hi explica que estan
pensants perquè ells també s’hi puguin gronxar. D’altra banda, han

	
  
observat problemàtiques, ja que sembla que algú s’ha endut l’arnès que
permet la seva utilització i estan estudiant un altre mecanisme perquè això
no passi en el futur. Una consellera li proposa un tipus de gronxador que va
veure i li va agradar, es tracta d’uns gronxadors en cercle on tothom es pot
mirar a la cara i no es toquen entre sí. L’alcaldessa i la regidora agraeixen
la proposta, els hi agrada i la tindran en compte.
b. Demanar alguns canvis/propostes:
•

Parc de la serreta (els tobogans donen rampes). L’alcaldessa explica
que ja coneixien això però creien que ja s’havia arreglat. També dóna
una petita aportació de la història de la ciutat sobre importància de
l’empressa BJC, més coneguda com la Jossa. La plaça amb aquest
nom, situada a prop de la biblioteca serà millorada i es farà un parc nou.

•

Millorar el reciclatge (escombraries/ papereres amb compartiments)
L’alcaldessa la veu una molt bona proposta i que la recull per al futur.

•

Mal estat de la Rambla. L’alcaldessa els hi diu que això ja s’ha tingut en
compte per arreglar-ho.

•

Falta manteniment a les urbanitzacions (voreres, plantes, parcs...) En
relació a aquest tema els hi diu que s’està treballant per millorar els
aspectes relatius al manteniment perquè hi ha hagut obstacles que han
fet enrederir aquesta tasca.

•

Cal més color i més arbres (especialment al carrer major).

En relació a aquest últim tema i, com una tasca que l’alcaldessa portava al
Consell, els hi parla de dos grans projectes on els demana la seva
participació. L’alcaldessa explica que tenen present dos grans projectes:
1. Projecte del parc de Ca n’Oriol: el qual es vol arreglar per complet i vol
escoltar les seves propostes.
2. L’illa de vianants de Rubí més gran: L’ajuntament vol prioritzar als
vianants i persones al centre de la ciutat i volen millorar el centre de
Rubí. Vol conèixer l’opinió dels infants per fer aquestes millores.
Sorgeixen altres propostes espontànies, un infant comenta que viu a una
urbanització de Rubí i li agradaria tenir un accés a la ciutat millor i més
segur, principalment en bicicleta. L’alcaldessa li explica que van estar

	
  
parlant sobre els carrils bici però la ciutat no té espai suficient per fer-los.
En molts casos, com en les urbanitzacions, seria necessari fer
expropiacions d’habitatges per tal de fer una carretera més ampla on poder
construir un carril bici.
L’última aportació és sobre recollir els excrements de gos, proposen repartir
bossetes com ja fan altres ciutats.
c.

S’acaba al temps i els consellers/res fan tres preguntes seguides perquè
l’alcaldessa les respongui juntes, aquestes són:
•

Per què ha volgut ser alcaldessa?

•

Ser alcaldessa t’ha canviat la vida? En quins aspectes?

•

Què voldria millorar de Rubí?

L’alcaldessa explica que ella no va estudiar per ser alcaldessa, es Treballadora
Social i té algun màster i postgrau. Va ser regidora abans de ser alcaldessa
perquè fa temps va adonar-se que volia comprometre’s més per al servei
públic. Ella explica que es considera molt rubinenca i que sempre defenia la
ciutat en converses amb persones d’altres ciutats. Ella i la seva família han
crescut a Rubí i tots sentien interès pel compromís amb la ciutat i per tenir una
participació activa en aquesta.
Per últim parla de què voldria millorar. L’alcaldessa explica que hi ha molts
projectes actuals en què està molt interessada però que si ha de dir una cosa
que pugui englobar-ho tot destacaria que està molt emocionada amb la visió de
Rubí com una ciutat dels infants, amiga de la infància.
6. Acaba la sessió i els dinamitzadors exposen als assistents que aquesta és la seva
última sessió en el Consell dels Infants de Rubí, estan molt agraïts per tot el temps
que han gaudit junts i s’acomiaden. Seguidament tothom surt de la sala acomiadant-se
però recordant que hi ha una última sessió del Consell el dimecres dia 7.

