
 
 

Consell d’Infants i Adolescents de Piera

 
CONSELL D’INFANTS I ADOLESCENTS 
DE PIERA 

DOSSIER DE TREBALL –

20 d’abril 2022 

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

Benvolgudes, benvolguts, 

El passat dimecres 20 d’abril

skatepark de Piera en convocatòria de secundària i a la sala de plens en la de primària.

 

RESUM DE LA SESSIÓ SECUNDÀRIA

L’ordre del dia, per a la convocatòria de secundària

1. Trobada a l’skatepark de Piera a les 16.30h.

signatura full assistència.

2. Inici de la diagnosi de l’skatepark: anàlisi visual, fotos de desperfectes i gravació de 

vídeo-diagnosi. 

3. Desplaçament a l’ajuntament de Piera.
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CONSELL D’INFANTS I ADOLESCENTS 

– 5a SESSIÓ 

vos que aquest document arriba als Consellers/es. Moltes gràcies!*

20 d’abril  va tenir lloc la reunió de desembre del C

skatepark de Piera en convocatòria de secundària i a la sala de plens en la de primària.

RESUM DE LA SESSIÓ SECUNDÀRIA 

la convocatòria de secundària, era el següent: 

Trobada a l’skatepark de Piera a les 16.30h. Benvinguda, presentació de la sessió i 

signatura full assistència. 

Inici de la diagnosi de l’skatepark: anàlisi visual, fotos de desperfectes i gravació de 

Desplaçament a l’ajuntament de Piera. 
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CONSELL D’INFANTS I ADOLESCENTS 

vos que aquest document arriba als Consellers/es. Moltes gràcies!* 

del CIA de Piera, al 

skatepark de Piera en convocatòria de secundària i a la sala de plens en la de primària. 

Benvinguda, presentació de la sessió i 

Inici de la diagnosi de l’skatepark: anàlisi visual, fotos de desperfectes i gravació de 
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4. Comiat a les 17.45h

 

 

La reunió va començar puntual a 

la sessió i es va fer un joc de distensió: el comecocos.

Tot seguit es va donar pas a explicar la proposta de treball: per grups, calia fer un 

l’estat de l’skatepark i del pumptrack. E

durant una estona i  valorar els desperfectes i elements a reparar, utilitzant els 

També se’ls va convidar a fer 

últim, tot allò observat calia enregistrar

ho compartir amb els responsables de l’ajuntament.

Es van repartir els espais per poder

L’equip dinamitzador va mirar de fer

resultat de l’observació va donar els següents 

Pumptrack:  

 Hi ha dos forats al traçat de la pista. Pot ser perillós. Localitzats al vídeo.

 Hi ha algunes esquerdes

 En un dels extrems del traçat s’hi fan 

en aquest punt però no en al
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Comiat a les 17.45h 

La reunió va començar puntual a l’skatepark de Piera, on es van presentar els objectius de 

la sessió i es va fer un joc de distensió: el comecocos. 

Tot seguit es va donar pas a explicar la proposta de treball: per grups, calia fer un 

l’estat de l’skatepark i del pumptrack. Es va proposar als participants observar l’espai 

durant una estona i  valorar els desperfectes i elements a reparar, utilitzant els 

També se’ls va convidar a fer propostes de millora i dir quines mancances

rvat calia enregistrar-ho en un vídeo o bé fer-ne fotos per després poder

ho compartir amb els responsables de l’ajuntament. 

Es van repartir els espais per poder-los observar per parelles i van iniciar l’observació. 

L’equip dinamitzador va mirar de fer-los un cop de mà i orientar l’anàlisi dels joves. 

resultat de l’observació va donar els següents resultats: 

al traçat de la pista. Pot ser perillós. Localitzats al vídeo.

esquerdes al centre del traçat. Localitzat al vídeo. 

En un dels extrems del traçat s’hi fan bassals. Els estranya que es facin els bassals 

en aquest punt però no en altres. 
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de Piera, on es van presentar els objectius de 

 

Tot seguit es va donar pas a explicar la proposta de treball: per grups, calia fer un anàlisi de 

s va proposar als participants observar l’espai 

durant una estona i  valorar els desperfectes i elements a reparar, utilitzant els cinc sentits. 

mancances hi trobaven. Per 

per després poder-

los observar per parelles i van iniciar l’observació. 

los un cop de mà i orientar l’anàlisi dels joves. El 

al traçat de la pista. Pot ser perillós. Localitzats al vídeo. 

. Els estranya que es facin els bassals 
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 En alguns punts del traçat s’hi acumulen 

 En un punt del traçat, localitzat al vídeo, les 

com per a que els joves ho hagin vist perillós pels usuaris.

 Han observat algunes 

atribueixen al vandalisme i proposen posar càmeres. Es va quedar que es 

treballaria una mica més aquest aspecte.

 Troben que el centre de la pista es podria aprofitar una mica més i proposen 

instal·lar-hi una “cúpula d’skate”:

 Troben a faltar il·luminació

 Creuen que cal instal·lar més 

 Només hi ha una taula

se amb els amics, fer celebracions, etc.

 Caldria posar més fonts

Skaetpark: 

 Hi ha molts graffitis als elements (rampes) que no aporten res (firmes, guixots, etc.)

 S’han localitzat esquerdes

 S’ha detectat que falten alguns 

 Alguns elements com 

fixar-les. 
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En alguns punts del traçat s’hi acumulen pedretes que poden fer caure els usuaris.

En un punt del traçat, localitzat al vídeo, les branques d’un pi queden prou baixes 

com per a que els joves ho hagin vist perillós pels usuaris. 

Han observat algunes pintades d’spray en el traçat i no els hi agrada. 

atribueixen al vandalisme i proposen posar càmeres. Es va quedar que es 

treballaria una mica més aquest aspecte. 

Troben que el centre de la pista es podria aprofitar una mica més i proposen 

“cúpula d’skate”:  

il·luminació, sobretot a l’hivern, quan es fa fosc més d’hora.

Creuen que cal instal·lar més papereres per ajudar a mantenir més net l’espai.

taula de picnic, creuen que en caldrien més per descansar

se amb els amics, fer celebracions, etc. 

fonts. A més, el gust de l’aigua no és molt bo. 

als elements (rampes) que no aporten res (firmes, guixots, etc.)

esquerdes en algunes baixades de rampes. 

S’ha detectat que falten alguns cargols que podria malmetre els elements del parc.

Alguns elements com xapes metàl·liques i altres acabats estan malmeses, o falta 
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que poden fer caure els usuaris. 

d’un pi queden prou baixes 

d’spray en el traçat i no els hi agrada. Ho 

atribueixen al vandalisme i proposen posar càmeres. Es va quedar que es 

Troben que el centre de la pista es podria aprofitar una mica més i proposen 

 

, sobretot a l’hivern, quan es fa fosc més d’hora. 

per ajudar a mantenir més net l’espai. 

de picnic, creuen que en caldrien més per descansar, estar-

als elements (rampes) que no aporten res (firmes, guixots, etc.) 

que podria malmetre els elements del parc. 

estan malmeses, o falta 
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Altres imatges d’elements observats que cal reparar o fer

Com s’observa a les imatges:

 La font li cal manteniment.
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Altres imatges d’elements observats que cal reparar o fer-ne manteniment:

  

  

Com s’observa a les imatges: 

La font li cal manteniment. 

 

679 135 100 

 

manteniment: 
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 Alguns elements presenten desperfectes a les rampes.

 Hi ha guixots d’spray.

 Un cartell publicitari tapa les instruccions d’ús de l’skatepark.

 

Un cop acabada l’observació, 

en comú el que havia recollit cada parella i 

es va validar el resultat. Tot seguit es va 

iniciar el retorn cap a l’ajuntament, on 

calia estar a les 17.45h per la recollida 

dels joves. Així va ser, i la reunió es va 

donar per finalitzada a l’hora prevista.

Per a la propera reunió del mes de maig 

s’ha convidat a l’alcalde

d’urbanisme, per tal de fer

diagnosi de l’skatepark, així com parlar de 

l’altre projecte que havien proposat, les 

Tanmateix, els hi podran explicar que s’està elaborant el 

urbanístiques del municipi. Us farem arribar la convocatòria puntualment.

 

TASQUES PEL MES QUE VE PER SECUNDÀRIA

 Els Consellers i Conselleres 

i del desenvolupament de la sessió.

 Poden demanar als companys i companyes si coneixen algun altre 

l’skatepark, o fer-los arribar alguna 

 Aniria molt bé seguir fent 

li una bona empenta d’ara fins a final de curs. Trobareu el cartell al final del 

document. També aniria bé seguir 

reparar. 
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Alguns elements presenten desperfectes a les rampes. 

Hi ha guixots d’spray. 

Un cartell publicitari tapa les instruccions d’ús de l’skatepark. 

Un cop acabada l’observació, es va posar 

en comú el que havia recollit cada parella i 

es va validar el resultat. Tot seguit es va 

iniciar el retorn cap a l’ajuntament, on 

calia estar a les 17.45h per la recollida 

dels joves. Així va ser, i la reunió es va 

a prevista. 

Per a la propera reunió del mes de maig 

l’alcalde i al regidor 

d’urbanisme, per tal de fer-los arribar la 

de l’skatepark, així com parlar de 

l’altre projecte que havien proposat, les vies verdes per connectar urbanitzac

Tanmateix, els hi podran explicar que s’està elaborant el mapa 

urbanístiques del municipi. Us farem arribar la convocatòria puntualment. 

PER SECUNDÀRIA: 

Els Consellers i Conselleres informaran a les seves classes de l’estat de les accions 

i del desenvolupament de la sessió. 

Poden demanar als companys i companyes si coneixen algun altre 

los arribar alguna necessitat detectada. 

Aniria molt bé seguir fent difusió del mapa de mancances urbanístiques

li una bona empenta d’ara fins a final de curs. Trobareu el cartell al final del 

També aniria bé seguir afegint punts al mapa d’elements que cal 
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per connectar urbanitzacions. 

 de mancances 

 

de l’estat de les accions 

Poden demanar als companys i companyes si coneixen algun altre desperfecte a 

mapa de mancances urbanístiques, per donar-

li una bona empenta d’ara fins a final de curs. Trobareu el cartell al final del 

mapa d’elements que cal 
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RESUM DE LA SESSIÓ 

L’ordre del dia previst per la convocatòria de primària era el següent:

1. Presentació i benvinguda de la sessió als Consellers i Conselleres.

2. Joc ràpid de benvinguda

3. Recordatori i repartició de 

4. Organització de la campanya de recollida de material per a les protectores:

a. Difusió: Fira del Sant Crist?

b. Càrrecs i comissions

c. Recollida de material a les escoles

5. Resum de la sessió, dubtes i preguntes

6. Comiat 

 

Pere de secretari, en Gerard es va encarregar de les finestres i llums, l’Ona del material i la 

Irene de l’ordre de la sala. El càrrec de passar llista es va decidir eliminar

normalment la llista l’ha passat el dinamitzador

Després de la reunió del mes passat amb la regidora de benestar animal, calia 

la campanya de recollida de material per ajudar a les protectores. Es va estar parlant 

sobretot de la difusió que es podia fer a la Fira del Sant Crist el cap de setmana 23

d’abril. Es va fer un debat on els infants van expressar com es podria fer la difusió.
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RESUM DE LA SESSIÓ PRIMÀRIA 

L’ordre del dia previst per la convocatòria de primària era el següent: 

Presentació i benvinguda de la sessió als Consellers i Conselleres. 

Joc ràpid de benvinguda 

Recordatori i repartició de càrrecs 

Organització de la campanya de recollida de material per a les protectores:

Difusió: Fira del Sant Crist? 

Càrrecs i comissions 

Recollida de material a les escoles 

Resum de la sessió, dubtes i preguntes 

La reunió va començar puntual a 

la sala de plens de l’ajuntament. 

Després de signar el full 

d’assistència, es va fer un 

distensió: el ranxo per parelles.

Tot seguit es van repartir els 

càrrecs per la sessió. La Laia va 

fer de delegada (moderadora), en 

e de secretari, en Gerard es va encarregar de les finestres i llums, l’Ona del material i la 

Irene de l’ordre de la sala. El càrrec de passar llista es va decidir eliminar

normalment la llista l’ha passat el dinamitzador, per error. 

a reunió del mes passat amb la regidora de benestar animal, calia 

la campanya de recollida de material per ajudar a les protectores. Es va estar parlant 

que es podia fer a la Fira del Sant Crist el cap de setmana 23

Es va fer un debat on els infants van expressar com es podria fer la difusió.
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Organització de la campanya de recollida de material per a les protectores: 

nió va començar puntual a 

la sala de plens de l’ajuntament. 

Després de signar el full 

d’assistència, es va fer un joc de 

distensió: el ranxo per parelles. 

Tot seguit es van repartir els 

per la sessió. La Laia va 

fer de delegada (moderadora), en 

e de secretari, en Gerard es va encarregar de les finestres i llums, l’Ona del material i la 

Irene de l’ordre de la sala. El càrrec de passar llista es va decidir eliminar-lo, ja que 

a reunió del mes passat amb la regidora de benestar animal, calia organitzar 

la campanya de recollida de material per ajudar a les protectores. Es va estar parlant 

que es podia fer a la Fira del Sant Crist el cap de setmana 23-24 

Es va fer un debat on els infants van expressar com es podria fer la difusió. 
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Es va decidir que acabarien els

setmana, així que calia consensuar la 

d’algunes deliberacions, es va decidir que la informació seria:

 Recollida de material i aliment per ajudar a les protectores

 14 de maig, de 17h a 20h

 Durant la 1a Fira d'Adopció (Pista del Gall Mullat)

 Podeu portar aliment, joguines, 

 

L’equip dinamitzador en va fer un de 

 

 

Tanmateix, alguns infants es van comprometre a fer cartells i anar

fira. 

 

A les 19.30h es va donar per acabada la reunió, després

tasques a fer pel mes que ve.
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acabarien els cartells i mirarien de penjar-los per la fira durant el cap de 

setmana, així que calia consensuar la informació que hauria de contenir el ca

d’algunes deliberacions, es va decidir que la informació seria: 

Recollida de material i aliment per ajudar a les protectores 

14 de maig, de 17h a 20h 

Durant la 1a Fira d'Adopció (Pista del Gall Mullat) 

Podeu portar aliment, joguines, llaunetes, mantes, tovalloles, productes d'higiene...

L’equip dinamitzador en va fer un de mostra: 

 
 

alguns infants es van comprometre a fer cartells i anar-los a enganxar per la 

A les 19.30h es va donar per acabada la reunió, després d’haver repassat els acords i les 

tasques a fer pel mes que ve. 
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los per la fira durant el cap de 

que hauria de contenir el cartell. Després 

llaunetes, mantes, tovalloles, productes d'higiene... 

los a enganxar per la 

d’haver repassat els acords i les 
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TASQUES PEL MES QUE VE DE PRIMÀRIA

 Els Consellers i Conselleres 

reunió i què s’ha treballat.

 Els Consellers i Conselleres 

se’ls hi ha donat permís) per recollir material per les protectores.

 Seguiran fent difusió

Agraïm a les assistents, famílies i tutories la seva participació i implicació. Convoca

puntualment als Consellers/es a la propera reunió, prevista pel 

Foment. 

  

Restem a la vostra disposició per si necessiteu cap altra informació o ajuda. Ens podreu 

trobar al correu dinamitzacio@descoberta.cat

també whatsapp) 
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DE PRIMÀRIA: 

Els Consellers i Conselleres informaran a les seves classes de com ha anat la 

reunió i què s’ha treballat. 

Els Consellers i Conselleres instal·laran una caixa a la consergeria de l’escola (si 

se’ls hi ha donat permís) per recollir material per les protectores. 

difusió de la campanya de recollida a l’escola. 

Agraïm a les assistents, famílies i tutories la seva participació i implicació. Convoca

puntualment als Consellers/es a la propera reunió, prevista pel 18 de maig, al Teatre 

Restem a la vostra disposició per si necessiteu cap altra informació o ajuda. Ens podreu 

inamitzacio@descoberta.cat i al telèfon 679 135 100

MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA PARTICIPACIÓ!
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a les seves classes de com ha anat la 

aixa a la consergeria de l’escola (si 

Agraïm a les assistents, famílies i tutories la seva participació i implicació. Convocarem 

18 de maig, al Teatre 

Restem a la vostra disposició per si necessiteu cap altra informació o ajuda. Ens podreu 

679 135 100 (Israel, 

MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA PARTICIPACIÓ! 


