1. Benvinguda. Assisteixen 45 consellers i conselleres. S’ha excusat la
Duna (Escola Migdia) per malaltia.
No assisteixen Amina (Escola Vila-Roja) i Eva (Escola Annexa).
2. Tots els consellers i conselleres han portat les seves propostes de logo
per al concurs. En Guillem (Escola Joan Bruguera) i en Dani (El Bosc de
la Pabordia) s’han deixat els logos acordem que parlarem amb els seus
tutors per fer-los arribar.
Informem que durant el mes d’abril el jurat farà la proposta de 5 logos .
A la sessió del mes de maig el Consell d’Infants farà el procès d’elecció
del logo guanyador.
3. En aquesta sessió el Consell d’Infants ha de decidir les propostes i
preparació del document que la Secretaria del Consell farà arribar al
Regidor responsable (Narcís Sastre Regidor delegat de Paisatge i
hábitat urbà) i als tècnics responsables del Pla Especial.
Hem treballat en grups de 8 (repartits en taules). A partir del document
que s’havia treballat, en el que es recollien propostes del Consell i dels
companys i companyes de l’escola , i de les explicacions i comentaris
dels tècnics experts que ens van visitar a la darrera sessió…..s’ha
elaborat una proposta.
En Diego (El Bosc de la Pabordia) , a la darrera sessió havia presentat la
proposta de posar taules /taulells d’escacs i d’altres jocs. Li vam
demanar que ho expliqués detingudament .
En aquesta sessió ha fet una presentació extensa amb fotografies. Ha
explicat que a la Plaça Washington Square a New York hi ha aquestes
taules i s’hi troben els aficionats als escacs.
La proposta sembla molt interessant i es valora afegir la seva proposta
(document ) a la del Consell d’Infants.
Dos voluntaris col·laboren en la redacció del document i recull de
propostes.
S’ha d’arribar a acords, en alguns dels temes i propostes hi ha
unanimitat, o bé per ser temes que interessen molt o perquè a partir de
la visita a la devesa i les explicacions dels tècnics els propis consellers i
conselleres decideixen que no es poden posar…..
Ja tenim la proposta que s’adjunta.
Acordem que el farem arribar des de la Secretaria i s’adjuntarà com
annex al document del Pla Especial Devesa que s’ha de presentar al
PLE de l’Ajuntament de Girona.

Aprofitar per recordar què és el PLE qui en forma part i què es decideix.
4. S’informa als consellers i conselleres que la propera sessió será el dia 9
de maig i es farà el concurs del Logo i altres temes pendents.
5. Tenim prevista una sessió de cloenda al mes de juny lloc i data a
confirmar.

