CONSELL D’INFANTS I ADOLESCENTS
DE PIERA
DOSSIER
R DE TREBALL PER A LES ESCOLES – 6a SESSIÓ
21 D’ABRIL 2021

*Si us plau, assegureu-vos
vos que aquest document arriba als Consellers/es. Moltes gràcies!*

Benvolgudes, benvolguts,
Com sabeu, el passat dimecres 21 d’abril va tenir lloc la tercera reunió d’enguany del CIA
de Piera. Un cop més es va fer necessari fer la sessió de manera telemàtica,
telemàtica ja que
donades les actuals circumstàncies sanitàrie
sanitàries era el més recomanable.
A la reunió hi va assistir,, a la convocatòria de secundària de les 16.30h:





Ainhoa i Ivan, de IE Piera
Tim, d’Apiària
Irene, Clara, Axel, Joan i David
David, de Guinovarda
Anna i Israel, dinamitzadores

I a la de primària de les 18h:




Yaiza,, Kevin i Javier, de IE Piera
Gerard i Àlex, d’Apiària
Pau, Pere, de Creixà
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Laura, Nizar, Martina i Paula, d’Herois del Bruc
Anna i Israel, dinamitzadores

L’ordre del dia,, per a les dues convocatòries, era el següent:
1. Presentació i benvinguda de la sessió als consellers d’ESO. Solució problemes de
connexió i preparació de preguntes pel regidor.
2. Reunió amb el regidor d’urbanisme
d’urbanisme, senyor Javier Perellónn
n a primària, i amb
regidor de medi ambient, senyor Joan Miguel Ramírez.. Exposició de propostes al
regidor i resolució de dubtes. La intenció és poder conèixer de primera mà les
impressionss de l’ajuntament sobre les propostes, i que ajudi al Consell a visualitzar
què pot fer i què no pot fer.
3. Bloc:: assignació de responsables pel mes que ve.
4. Resum de la sessió, acords i tasques pel mes que ve.
5. Comiat

RESUM DE LA SESSIÓ – PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA
La sessió va començar puntual a les 16.30h i a les 18h respectivament,, i després de donar
la benvinguda als Consellers/es per part de
les dinamitzadores, es va presentar l’ordre
del dia.

Seguidament es va deixar una estona per a
que els Consellers/es anotessin les seves
preguntes pels convidats de la tarda. Ho
van fer amb l’eina Mentimeter:

Recollides les preguntes pel regidor i
l’alcalde, aquests van arribar puntuals a la
cita amb els infants.

En la convocatòria de secundària, van arribar a les 17h l’alcalde, Josep Llopart i els
regidors d’Urbanisme, Javier Perellón i d
d’Educació, Josep Maria Rosell. Els Consellers/es
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van exposar les seves idees, preguntes i propostes sobre el tema que s’està treballant
aquest curs, que és urbanisme. En la de primària, a les 18.30h van arribar l’alcalde Josep
Llopart i els regidors de Med
Medi Ambient, Juan Miguel Ramírez, i d’Educació, Josep Maria
Rosell, i es va tractar el tema de medi ambient.

SECUNDÀRIA: PREGUNTES I RESPOSTES
Durant el curs, s’han estat recollint al Consell d’Infants i Adolescents diferents propostes
de millora, i despréss de debatre
debatre-les,
les, es van considerar com a prioritàries 3 propostes:
1. Arreglar els accessos a les urbanitzacions
2. Vies “verdes” (segures) per connectar urbanitzacions
3. Fer més pistes per bicis/skate: lla
a pista de patinets sempre està molt bruta, algunes
rampes trencades.

Pel que fa a la proposta Arreglar els accessos a les urbanitzacions
urbanitzacions:
Pregunta: Es podria arreglar el cablejat de llum de Can Canals per a que quedi
tens?
Resposta Josep Llopart: Efectivament, tot sovint alguns camions o vehicles grans
fan malbé el cablejat del carrer al passar. Això ho ha d’arreglar la companyia de la
llum,, i ja se’ls ha avisat de que calia fer
fer-ho.
Pregunta: Posareu més semàfors?
Resposta Josep Llopart: L’ajuntament
nt prioritza posar els semàfors al nucli urbà,
perquè hi ha molts més cotxes. A les urbanitzacions creuen que és millor posar
passos elevats,, senyalitzats, etc. Pel volum de cotxes no val la pena posar
semàfors. El que si que es farà és revisar el temps d’espera d’alguns que ja
existeixen.
Pregunta: ¿Lo de arr
arreglar las urbanizaciones no se está arreglando ya?
Resposta Josep Llopart: Sí, ja s’estan fent diverses actuacions a 5 urbanitzacions.
De moment ja es té el paquet d’asfalt, que és un document on s’expliquen
s’exp
quines
són les obres que es faran: asfaltar, igualar terreny, tapar forats, etc.
En aquest punt, l’alcalde senyor Josep Llopart va animar als participants a treballar
plegats en l’elaboració d’un mapa de mancances.. En aquest mapa es podrien
senyalitzar
zar punts concrets on calen millores, i explicar quines millores es podrien
fer en els accessos a les urbanitzacions.
També va assenyalar que cap a setembre
setembre-octubre
octubre començarien algunes obres de
pavimentació.
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Pel que fa a la proposta Vies “verdes” (segures) per connectar urbanitzacions:
urbanitzacions
Pregunta: Hi haurà espai per vianants y bicis?
Resposta Josep Llopart: Sí. Les vies verdes serien espais amplis on hi hauria espai
per tot: caminar,, anar en bici, descansar, etc. L’espai per on van les bicis estaria
separat amb algun element físic de la resta de l’espai
l’espai,, per una qüestió de
seguretat.
També va explicar que les vies que van de Piera a Can Aguilera i les que va de Piera
a Hostalets estaran enllestides el 2022.
Els Consellers i Conselleres van estar d’aco
d’acord
rd que les vies verdes havien de tenir:



Bona senyalització
Espais verds per descansar

I així ho van transmetre als responsables de l’ajuntament. Aquests van animar als
participants a buscar exemples d’altres ciutats on hi hagi vies verdes, per agafar
idees per donar a l’ajuntament. Es pot fer fàcilment una cerca a Google, o potser
algú ha visitat alguna ciutat amb vies verdes i recorda com eren, o es pot preguntar
a algú que hagi viatjat molt...

Pel que fa a la proposta Fer més pistes per bicis/skate
Pregunta: ¿Se haran juntas o separadas? Me refiero a la pista de skate por un lado
y la de bicis por otro o todo junto?
Resposta Josep Llopart: actualment s’està a punt d’estrenar un Pump Track a Piera
(a la foto, el de Castellolí). És una pista o circuit per anar-hi
hi principalment en bici o
skate,, i té una pila de salts, corbes, pujades i baixades:
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Es preveu la seva inauguració cap al maig-juny d’aquest any, i ens faran arribar la
proposta per a que la puguem veure.
Pregunta: ¿Más
Más o menos por dónde se harán?
Resposta Josep Llopart
Llopart:: El que està previst es construir una pista d’skate a la vora
del Pump Track, de manera que quedi tot a prop.. De fet, s’ha decidit canviar la
ubicació de la pista d’skate perquè feia molt de soroll i molestava al veïnat. La pista
nova tindrà elements més segurs i menys sorollosos.
En aquest punt, alguns Consellers van assenyalar que sovint la zona de l’skate està
bruta, a causa de les persones que s’hi reuneixen per fumar i consumir begudes en
llauna, que després no llencen on toca
toca.. L’alcalde va assenyalar que ja es feia un
reforç de neteja,, i que ho havia comunicat a la policia per a que n’estiguessin al
cas.
També va suggerir als assistents que es podria treballar en una campanya per
mirar de cuidar entre tots i totes la zona de l’skate park.

SECUNDÀRIA: PREGUNTES I RESPOSTES
Les propostes que s’estan treballant són:
1. Espais a les escoles per fer classe a l'aire lliure
2. Fer una recollida de diners per ajudar les protectores d'animals
3. Escultures buides amb ferro i malla per omplir amb deixalles trobades al carrer
Pel que fa a la proposta Espais a les escoles per fer classe a l'aire lliure
lliure:
Pregunta: Quins espais serien les de fer classe a l’aire lliure? Seran a cad
cada escola o
hi haurà un espai comú per totes les escoles? Es podrà fer a totes les escoles de
Piera?
Resposta Joan Miguel Ramírez
Ramírez: és una molt bona idea la de fer espais a l’aire lliure
per fer-hi
hi activitats educatives. Seria molt millor si aquests espais e
estiguessin
destinats a treballar temàtiques concretes relacionades amb el nostre entorn:
entorn la
vinya, els molins, etc. Aquests espais podrien ser comuns, de manera que les
escoles els poguessin utilitzar depenent del temari que es vulgui trractar.

Pregunta: Quan podrà ser? Podrem sortir tots alhora o caldrà fer un horari? Si
encara es porta mascareta, a l'aire lliure ens la podrem treure?
Resposta Josep Llopart: el quan dependrà en gran mesura de si el centre és públic
o privat. Primer caldria valorar les necessitats
ecessitats de cada centre per tal de prioritzar
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aquells que més ho necessiten. El tema de la mascareta, farem el que mani el
PROCICAT en cada moment!

Pregunta: Quan estem a classe, si plou, si hi ha tempesta, com ho farem? Ens
quedarem a l’aire lliure? Es faran unes estructures per resguardar--se del fred?
Resposta Joan Miguel Ramírez
Ramírez: això caldria consensuar-ho
ho amb les escoles. El
Consell d’Infants i Adolescents podria fer una proposta al respecte. Com us
imagineu aquests espais?

Pregunta: Farem torns per grup bombolla? I si coincidim?
Resposta Joan Miguel Ramírez
Ramírez: caldria senyalitzar bé l’espai com a espai educatiu,
de manera que quedés reservat per quan una escola el necessiti. Caldria també
establir un sistema de reserva de l’espai, per exemple, amb uns horaris d’ús
d
establerts, per tal que no hi coincideixi més d’un grup bombolla.

Pel que fa a la proposta Fer una recollida de diners per ajudar les protectores d'animals
d'animals:
Pregunta: Com funcionaria la recollida de diners per allí dar a les protectores
d’animals?
Resposta Josep Llopart: és millor si la campanya es fa per recollir menjar
directament. També es poden intentar recollir altres coses pels animals: joguines,
estris de cura, medicaments... Es pot intentar buscar la col·laboració d’empreses
que fabriquen
uen pinsos, a associacions, empreses locals, etc.

Pregunta: de quina manera es distribuirien els diners que es podrien recollir per les
protectores d'animals
d'animals?
Resposta Josep Llopart: l’ajuntament us pot ajudar en això. Contacteu
ntacteu amb la
regidora de sanitat!

Pregunta: On farem aquesta recollida de diners? Com contactarem
actarem amb totes les
ajudes d’animals?
Resposta Josep Llopart: això ho podeu decidir vosaltres! L’ajuntament us pot
ajudar: poseu-vos
vos en contacte amb la regidoria de sanitat, i podeu buscar també
voluntaris a través de l’ajuntament.
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Pel que fa a la proposta Escultures buides amb ferro i malla per omplir amb deixalles
trobades al carrer hi havia aquestes preguntes:
Amb quina forma farem l´ESCULTURA.
Com funcionaran les escultures
escultures? Com es posaran les deixalles a dins?
dins
Posarem a tot el poble o en un lloc concret?
L'escultura contemplaria
ontemplaria apartats de reciclatge
reciclatge?
Quantes
tes escultures de ferro es podran po
posar en total?
On es col·locarien les escultures per omplir amb deixalles?
Resposta Joan Miguel Ramírez
Ramírez: és una
na idea molt imaginativa i original, però té
alguns inconvenients:




Quan plou, el paper es mulla i fa mala olor
El vidre es trenca i és molt perillós
El plàstic, si es crem
cremés,
és, seria un desastre, i seria un perill per tothom.

Per treballar la recollida de residus, us proposo, si voleu, fer una campanya
publicitària, amb tríptics info
informatius, cartelleria...
Caldrà doncs que el Consell replantegi aquesta opció!

Encara hi va haver una altra pregunt
pregunta: Quina creieu que seria la proposta més convinent
de les tres?
En aquest punt els convidats assistents van coincidir en que totes les propostes eren
boníssimes,, i van animar als Consellers/es a seguir
seguir-hi treballant.

Un cop resoltes totes les qüestions, es va acomiadar als convidats. Des del Consell
d’Infants i Adolescents de Piera volíem agrair mol especialment a l’alcalde i regidors la seva
presència a la reunió i dedicar
dedicar-nos aquesta estona. Va ajudar molt en les tasques que
s’hauran de fer a partir d’ara. Moltes gràcies!!

Sense més punts a l’ordre del dia, ni temps, la sessió es va donar per acabada a les
18.25h i a les 19.15 respectivament.
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TASQUES PER FER A LA CLASSE (primària i secundària)

1. Feu un petit resum a classe de la reunió.
2. No cal que ho expliqueu tot fil per randa
randa! Podeu
odeu explicar el
que més us hagi sobtat, o el que més recordeu. I que vau
poder parlar amb ll’alcalde!
3. Comenceu a pensar quines coses s’haurien
haurien de fer a partir
d’ara per fer les accions que ens han p
proposat.
roposat. Com si fos un
viatge:








Què
uè necessitarem
necessitarem......?
Quan començarem
començarem...?
Quan acabarem
acabarem...?
Quants diners costarà...?
Necessitarem permisos....?
...........

Restem a la vostra disposició per si necessiteu cap altra informació o ajuda. Ens podreu
trobar al correu dinamitzacio@descoberta.cat i al telèfon 679 135 100 (Israel,
també whatsapp)

MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA PARTICIPACIÓ!
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