
 Dilluns 9 de maig 

 Lloc: Centre Cívic Barri Vell 

 

1. Benvinguda. Recollida d’assistència 

Assisteixen: 32 

No assisteixen: 14 

S’excusen: 2 

2. Preparació per a l’elecció del Logo del Consell d’Infants. Expliquem que 
el jurat ha escollit 5 d’entre els 96 logos presentats . Aquest jurat estava 
format per la Regidora d’Educació ,Isabel Muradàs, la coordinadora de 
l’Àrea d’Educació i Esports Clara Sánchez-Castro , el coordinador de 
comunicació ,Oriol Mas, la tècnica d’Educació i secretària del Consell 
d’Infants Pili Buil. 
Presentem els 5 logos elegits que estan numerats. Cada Conseller/a 
elegeix el logo que més els agrada i apunta el número en un paper. 
Es passa a fer el recompte de vots. El Logo 1 té 3 vots, el logo 2 té 18 
vots, el logo 3 té 2 vots , el logo 4 té 8 vots, el logo 5 té 1 vot.  
S’elegeixen els 2 logos més votats , i a la sessió plenària del més de 
juny s’informarà quin és el Logo guanyador.  

3. Es comenta que la sessió plenària de tancament està prevista per al 
proper dimarts 7 de juny. Serà una sessió de tancament, per poder 
presentar a l’Alcaldessa i la Regidora d’Educació el treball realitzat en 
relació al Pla Especial de la Devesa i el concurs del Logo Es presentarà 
el Logo guanyador i es farà el comiat dels consellers i conselleres de 6è 
de primària. 
Alguns consellers han expressat que el dia 7 de juny potser no podran 
assistir perquè estaran de colònies. 

4. Tema Pla Especial Devesa, finalment es pot presentar el document al 
maig perquè l’aprovació al Ple serà al juny. Així doncs , amb més temps 
tornem a revisar el document que volen presentar. Milloren la 
presentació i fan una lectura i es tanca el document. 

5. Espai per parlar i començar a valorar el Consell d’Infants com es valora 
el treball d’aquest any . Algun conseller/a valora que el tema que han 
treballat de la Devesa és repetitiu perquè ja ho han treballat moltes 
vegades . Els hagués agradat poder treballar sobre algun tema de ciutat 
en el que haguessin pogut treballar i fer aportacions que es poguessin 
realitzar a més curt termini….  



Tots valoren molt positivament haver format part del consell, han fet 
l’esforç algun dia de venir al Consell d’Infants en comptes d’anar a 
jugar(es valora la seva responsabilitat) .  

 

 

 

 


