SESSIÓ DE TREBALL del CONSELL dels INFANTS
13 de març de 2017
Lloc: Centre Cultural La Mercè
Assisteixen a la reunió 37 dels 47 consellers i conselleres.
En Jan U. assisteix en condició de substitut de l’Arnau. El nombre total d’assistents és
de 38.
Assisteixen:
Clàudia, Mireia, Diego, Pau, Sara, Yarel, Marta, Isidre, Maria, Jan A., Jael, Pau, Genís,
Ian, Navjot, Martina, Eva, Jana, Hassana, Muhamadou, Marina, Jan U., Marc A.,
Adriana, Sabina, Gerard, Ariadna, Marc B., Martí, Ángela, Iker M., Cristian, Joan, Aina,
Xènia, Jan, Jeanette, Iker S.
S’excusen:
Omar, Guillem, Jofre, Nadia i Sanae.
No assisteixen:
Rawan, Alexandra, Arnau, Nico i Adil.

◊

Presentació

Benvinguda, comprovació d’assistència i recordatori de noms.

◊

Selecció de la proposta de treball

S’inicia la sessió amb la visualització d’un power point amb el recull de totes les
propostes sobre la neteja aportades pels quatre grups de treball a la sessió anterior.
S’explica als consellers i conselleres que la secretaria tècnica del Consell es va reunir
amb la responsable i una tècnica de l’àrea de Sostenibilitat de l’Ajuntament per
explicar-los les propostes de neteja que havien proposat tots plegats, per tal que ens
orientessin sobre si alguna de les propostes plantejades era inviable o ja s’estava
duent a terme.
Dues propostes van resultar inviables:
- “Els nous contenidors soterrats tenen l’obertura molt estreta i això no facilita poder
llençar còmodament les deixalles. Es podria tornar als d’abans? També caldria ampliar
les obertures dels contenidors de paper i cartró”.

Això ja es va provar i llavors la gent llençava coses inadequades en contenidors
equivocats (“impropis”).
- “Embellir aquells contenidors que no es puguin soterrar mitjançant la col·locació de
tanques de fusta al voltant”.
Això no es pot fer pel tipus de camions d’escombraries que tenim, que agafen els
contenidors pel lateral, no per dalt.
Després es va procedir a sotmetre a votacions totes les propostes presentades. La
més votada va ser la “Setmana de la neteja”, amb 14 vots.
Es poden consultar els resultats de les votacions al pdf titulat “votacions propostes
neteja”.

◊

Blog

Es planteja que els hi agradaria crear un blog del Consell d’Infants en un futur.

◊

Tancament de la sessió

Els consellers i conselleres han de fer arribar tota la informació que han recollit a la
sessió d’avui als seus companys de classe.
Ens acomiadem comprometent-nos a comunicar aquestes propostes a la propera
sessió de treball per posar-les en comú amb la resta de consellers/es.

