
 
 

Consell d’Infants i Adolescents de Piera

 
CONSELL D’INFANTS I ADOLESCENTS 
DE PIERA 

DOSSIER DE TREBALL –

30 de març 2022 

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

Benvolgudes, benvolguts, 

El passat dimecres 30 de març

primer pis del Teatre Foment.

 

RESUM DE LA SESSIÓ SECUNDÀRIA

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

1. Presentació i benvinguda d

2. Joc ràpid de benvinguda

3. Recordatori i repartició de càrrecs

4. Tasques encomanades: posada en comú. Resolució de dubtes, problemes...

5. Desenvolupament de tasques: continuació
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CONSELL D’INFANTS I ADOLESCENTS 

– 4a SESSIÓ 

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

30 de març  va tenir lloc la reunió de desembre del Ci

primer pis del Teatre Foment. 

RESUM DE LA SESSIÓ SECUNDÀRIA 

la convocatòria de secundària, era el següent: 

i benvinguda de la sessió als Consellers i Conselleres. 

Joc ràpid de benvinguda 

Recordatori i repartició de càrrecs 

Tasques encomanades: posada en comú. Resolució de dubtes, problemes...

Desenvolupament de tasques: continuació 
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CONSELL D’INFANTS I ADOLESCENTS 

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

del CiA de Piera, al 

 

Tasques encomanades: posada en comú. Resolució de dubtes, problemes... 
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6. Resum de la sessió, dubtes i 

7. Comiat 

 

A la convocatòria van assistir

 Erika Gamito, Ares Ballabriga, d’Apiària

 Yaiza Pérez, Eira Díaz, de IE Piera

 Joan Canals, David Moreno, Yasmin López, de Guinovarda

 Jordi Boixadera, com a convidat, tècnic de Joventut a l’ajuntament de 

La reunió va començar puntual a la sala del primer pis del Teatre Foment. Es va fer un joc 

de benvinguda, La Cadira buida, que va servir per trencar el gel i repassar noms.

De seguida es va passar al repartiment de càrrecs: en Joan va fer de Moderad

va fer de Temporitzador. El càrrec de portaveu va quedar sense cobrir.

En el següent punt de l’ordre del dia calia posar en comú l’estat de les 

encomanades per aquest mes. El resultat va ser:

Informar a la classe de l’activitat del C

han tingut dificultats per trobar el moment, degut a les vagues i algunes baixes de 

professorat. Eira ho ha pogut explicar a les dues classes, però no troba 

motivats i creu que no particip

Difusió del cartell del mapa de mancances urbanístiques

va tenint més presència al municipi. S’ha penjat al restaurant de la família de l’

l’escola de ball de l’Erika, i es va p

club de paddel del Joan, i al Instagram de Piera Jove.

Contacte amb Toni Bou en relació a la cura de l’skatepark

parlar amb la mare de l’esportista, i resulta que està p

comença el mes de març i té molta feina. Per tant, serà difícil que ens pugui atendre. Tot i 

així, proposa que se li faci arribar un parell de preguntes breus, per correu, 

donar resposta. 

També relacionat amb aquest tema, en David assenyala que a l’skatepark li cal una 

reforma, i l’Eira ho corrobora, doncs coneix algú que s’hi ha fet mal.
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Resum de la sessió, dubtes i preguntes 

assistir: 

Erika Gamito, Ares Ballabriga, d’Apiària 

Yaiza Pérez, Eira Díaz, de IE Piera 

Joan Canals, David Moreno, Yasmin López, de Guinovarda 

, com a convidat, tècnic de Joventut a l’ajuntament de 

La reunió va començar puntual a la sala del primer pis del Teatre Foment. Es va fer un joc 

de benvinguda, La Cadira buida, que va servir per trencar el gel i repassar noms.

De seguida es va passar al repartiment de càrrecs: en Joan va fer de Moderad

va fer de Temporitzador. El càrrec de portaveu va quedar sense cobrir. 

En el següent punt de l’ordre del dia calia posar en comú l’estat de les 

encomanades per aquest mes. El resultat va ser: 

Informar a la classe de l’activitat del Consell: Joan i Yaiza no han pogut fer la tasca, ja que 

han tingut dificultats per trobar el moment, degut a les vagues i algunes baixes de 

professorat. Eira ho ha pogut explicar a les dues classes, però no troba 

motivats i creu que no participaran gaire de les accions proposades. 

del mapa de mancances urbanístiques: sembla que poc a poc el cartell 

va tenint més presència al municipi. S’ha penjat al restaurant de la família de l’

l’escola de ball de l’Erika, i es va proposar també moure’l per les revistes de les escoles, al 

club de paddel del Joan, i al Instagram de Piera Jove. 

en relació a la cura de l’skatepark: l’Ares informa que ha pogut 

parlar amb la mare de l’esportista, i resulta que està preparant el mundial de trial que 

comença el mes de març i té molta feina. Per tant, serà difícil que ens pugui atendre. Tot i 

així, proposa que se li faci arribar un parell de preguntes breus, per correu, 

b aquest tema, en David assenyala que a l’skatepark li cal una 

reforma, i l’Eira ho corrobora, doncs coneix algú que s’hi ha fet mal. 
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, com a convidat, tècnic de Joventut a l’ajuntament de Piera. 

La reunió va començar puntual a la sala del primer pis del Teatre Foment. Es va fer un joc 

de benvinguda, La Cadira buida, que va servir per trencar el gel i repassar noms. 

De seguida es va passar al repartiment de càrrecs: en Joan va fer de Moderador, i en David 

En el següent punt de l’ordre del dia calia posar en comú l’estat de les tasques 

: Joan i Yaiza no han pogut fer la tasca, ja que 

han tingut dificultats per trobar el moment, degut a les vagues i algunes baixes de 

professorat. Eira ho ha pogut explicar a les dues classes, però no troba els companys 

: sembla que poc a poc el cartell 

va tenint més presència al municipi. S’ha penjat al restaurant de la família de l’Ares i a 

roposar també moure’l per les revistes de les escoles, al 

: l’Ares informa que ha pogut 

reparant el mundial de trial que 

comença el mes de març i té molta feina. Per tant, serà difícil que ens pugui atendre. Tot i 

així, proposa que se li faci arribar un parell de preguntes breus, per correu, i que mirarà de 

b aquest tema, en David assenyala que a l’skatepark li cal una 
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Escrit per la revista de Piera sobre el bon ús de l’skatepark

l’escrit per la revista i es comp

Després de la posada en comú, es va passar a parlar de la resta de projectes, per mirar 

d’avançar en la seva execució:

VIES VERDES: es va visionar

d’Òdena, ja que és un projecte semblant al que van proposar els Consellers/es. Al vídeo 

s’explicitava que el camí havia costat 1 milió d’euros i 7 anys de feina, i això va fer entrar 

dubtes als representants: ho veuen difícil de fer. Per aquest motiu, es

proposta de l’Anna, convidar a la propera reunió al regidor de Medi Ambient, per tal que els 

hi expliqui quins projectes hi ha previstos similars al que havien proposat, si és factible el 

que volen fer, etc. I la Yaiza va afegir que també es

A més, l’Ares va dir que potser podria parlar amb l’alcalde per saber si el projecte és viable, 

i el seu pare és director de sostenibilitat d’una entitat, i li pot preguntar també si és 

sostenible. En David també es va oferir

projecte d’aquestes dimensions.

MAPA MILLORES URBANÍSTIQUES:

estava igual que l’última vegada. Això vol dir que encara cal fer una empenta a la difusió

del mapa, tot movent el cartell que es va dissenyar, i fent saber al màxim de gent possible 

que hi pot col·laborar. En aquests casos, el boca
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Escrit per la revista de Piera sobre el bon ús de l’skatepark: l’Eira no ha pogut acabar 

l’escrit per la revista i es compromet a fer-ho pel mes que ve. En Joan l’ajudarà.

Després de la posada en comú, es va passar a parlar de la resta de projectes, per mirar 

d’avançar en la seva execució: 

es va visionar un vídeo sobre la inauguració del camí fluvial de la rier

d’Òdena, ja que és un projecte semblant al que van proposar els Consellers/es. Al vídeo 

s’explicitava que el camí havia costat 1 milió d’euros i 7 anys de feina, i això va fer entrar 

dubtes als representants: ho veuen difícil de fer. Per aquest motiu, es

convidar a la propera reunió al regidor de Medi Ambient, per tal que els 

hi expliqui quins projectes hi ha previstos similars al que havien proposat, si és factible el 

I la Yaiza va afegir que també estaria bé convidar a l’alcalde.

A més, l’Ares va dir que potser podria parlar amb l’alcalde per saber si el projecte és viable, 

i el seu pare és director de sostenibilitat d’una entitat, i li pot preguntar també si és 

. En David també es va oferir per informar-se de quant podria trigar en fer

projecte d’aquestes dimensions.  

MAPA MILLORES URBANÍSTIQUES: es va fer una ullada al mapa i es va constatar que 

estava igual que l’última vegada. Això vol dir que encara cal fer una empenta a la difusió

del mapa, tot movent el cartell que es va dissenyar, i fent saber al màxim de gent possible 

que hi pot col·laborar. En aquests casos, el boca-orella també funciona molt bé. Es va 
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: l’Eira no ha pogut acabar 

ho pel mes que ve. En Joan l’ajudarà. 

 

Després de la posada en comú, es va passar a parlar de la resta de projectes, per mirar 

un vídeo sobre la inauguració del camí fluvial de la riera 

d’Òdena, ja que és un projecte semblant al que van proposar els Consellers/es. Al vídeo 

s’explicitava que el camí havia costat 1 milió d’euros i 7 anys de feina, i això va fer entrar 

dubtes als representants: ho veuen difícil de fer. Per aquest motiu, es va decidir, a 

convidar a la propera reunió al regidor de Medi Ambient, per tal que els 

hi expliqui quins projectes hi ha previstos similars al que havien proposat, si és factible el 

taria bé convidar a l’alcalde. 

A més, l’Ares va dir que potser podria parlar amb l’alcalde per saber si el projecte és viable, 

i el seu pare és director de sostenibilitat d’una entitat, i li pot preguntar també si és 

se de quant podria trigar en fer-se un 

es va fer una ullada al mapa i es va constatar que 

estava igual que l’última vegada. Això vol dir que encara cal fer una empenta a la difusió 

del mapa, tot movent el cartell que es va dissenyar, i fent saber al màxim de gent possible 

orella també funciona molt bé. Es va 
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decidir seguir fent difusió del mapa de mancances i mirar de donar

que la diagnosi quedi completa,

CURA DE L’SKATEPARK: es va proposar fer una bona diagnosi de l’estat de l’skatepark per 

detectar les millores més urgents, doncs alguns usuaris hi han pres mal. A més, de cara a 

conscienciar les persones usuàri

crear un decàleg del bon usuari de l’skatepark. 

Per fer la diagnosi, els representants es van comprometre a visitar

desperfectes que cal arreglar. Les fotos es poden pujar 

urbanístiques. 

 

Sense temps per més, la sessió es va donar per acabada a les 17.45h, havent acordat les 

següents tasques: 

TASQUES PEL MES QUE VE PER SECUNDÀRIA

 Els Consellers i Conselleres 

i del desenvolupament de la sessió.

 

Consell d’Infants i Adolescents de Piera. C/ de la Plaça, 16. Tf: 679 135 100

pieraeduca.cat/consell-infants 

dinamitzacio@descoberta.cat 

seguir fent difusió del mapa de mancances i mirar de donar-li una em

que la diagnosi quedi completa, 

: es va proposar fer una bona diagnosi de l’estat de l’skatepark per 

detectar les millores més urgents, doncs alguns usuaris hi han pres mal. A més, de cara a 

conscienciar les persones usuàries que cal fer-lo servir correctament, va sortir la idea de 

crear un decàleg del bon usuari de l’skatepark.  

Per fer la diagnosi, els representants es van comprometre a visitar-lo i  fer fotos dels 

desperfectes que cal arreglar. Les fotos es poden pujar al mateix mapa de mancances 

Sense temps per més, la sessió es va donar per acabada a les 17.45h, havent acordat les 

PER SECUNDÀRIA: 

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

i del desenvolupament de la sessió. 
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li una empenta per tal 

: es va proposar fer una bona diagnosi de l’estat de l’skatepark per 

detectar les millores més urgents, doncs alguns usuaris hi han pres mal. A més, de cara a 

lo servir correctament, va sortir la idea de 

 

lo i  fer fotos dels 

al mateix mapa de mancances 

Sense temps per més, la sessió es va donar per acabada a les 17.45h, havent acordat les 

de l’estat de les accions 
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 Els Consellers i Conselleres 

cal arreglar. Les fotos es poden pujar al mapa de mancances urbanístiques: 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1ne6fZ0H5hZGIVXIPLP8POxT9ldr702

wU&usp=sharing 

 De cara a la reunió 

compartir la diagnosi

d’aquests, i s’informarà a famíli

reunió. 

 Es seguirà fent difusió del mapa

del cartell i enganxar

 Pel mes de maig, es convidarà al 

a orientar l’acció relacionada amb les 

 

RESUM DE LA SESSIÓ 

L’ordre del dia previst per la 

1. Presentació i benvinguda d

2. Joc ràpid de benvinguda

3. Recordatori i repartició de càrrecs

4. Trobada amb la regidora de sanitat (

a. Exposició de l’acció proposada pel Consell

ajudar les protectores.

b. com es pot establir un diàleg fluït entre el Consell i l’ajuntament?

c. Com es poden ajudar mútuament el Consell i l’ajuntament? 

5. Resum de la sessió, dubtes i preguntes

6. Comiat 

A la convocatòria van assistir

 Aina Recio, Irene Urbano, Unai Cuyás, Anna Montfort, Leyre Barberán, Martina 

Matesanz, d’Herois del Bruc

 Diego Sánchez, Gerard Moreno, d’Apiària
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Els Consellers i Conselleres visitaran l’skatepark i faran fotos als desperfectes que 

cal arreglar. Les fotos es poden pujar al mapa de mancances urbanístiques: 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1ne6fZ0H5hZGIVXIPLP8POxT9ldr702

cara a la reunió d’abril, es proposarà fer-la al mateix skatepark

la diagnosi amb responsables de l’ajuntament. Cal veure la disponi

informarà a famílies i Consellers/es de la ubicació on es farà la 

difusió del mapa de mancances urbanístiques. Es poden fer còpies 

del cartell i enganxar-lo als espais habilitats, i també es pot fer boca

, es convidarà al regidor de medi ambient per tal que pugui ajudar 

a orientar l’acció relacionada amb les vies verdes. 

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 

Trobada amb la regidora de sanitat (18.15h): 

Exposició de l’acció proposada pel Consell: campanya recollida material per 

ajudar les protectores. 

com es pot establir un diàleg fluït entre el Consell i l’ajuntament?

Com es poden ajudar mútuament el Consell i l’ajuntament? 

Resum de la sessió, dubtes i preguntes 

istir: 

Aina Recio, Irene Urbano, Unai Cuyás, Anna Montfort, Leyre Barberán, Martina 

Matesanz, d’Herois del Bruc 

Diego Sánchez, Gerard Moreno, d’Apiària 
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i faran fotos als desperfectes que 

cal arreglar. Les fotos es poden pujar al mapa de mancances urbanístiques: 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1ne6fZ0H5hZGIVXIPLP8POxT9ldr702

al mateix skatepark, per tal de 

veure la disponibilitat 

es i Consellers/es de la ubicació on es farà la 

de mancances urbanístiques. Es poden fer còpies 

lo als espais habilitats, i també es pot fer boca-orella. 

per tal que pugui ajudar 

 

: campanya recollida material per 

com es pot establir un diàleg fluït entre el Consell i l’ajuntament? 

Com es poden ajudar mútuament el Consell i l’ajuntament?  

Aina Recio, Irene Urbano, Unai Cuyás, Anna Montfort, Leyre Barberán, Martina 
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 Alma Rienda, Javier Caballero, Pau Sánchez, 

 Montserrat Porras, regidora de 

 Els alumnes de Creixà estaven de colònies i es van excusar.

 

bon moment per fer recollida

 Material que es pot recollir: menjar

 La idea de posar punts de recollida a 

caldria que hi hagués algú custodiant la recollida, i 

infants se’n encarreguin.

 Enlloc d’això, el material 

mes de maig, quan s’entregarà a les entitats que es dediquen a la cura dels 

animals.  
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Alma Rienda, Javier Caballero, Pau Sánchez, Laia Gorría, de IE Piera

Montserrat Porras, regidora de benestar animal. 

Els alumnes de Creixà estaven de colònies i es van excusar. 

La trobada va començar puntual a les 18h, 

i es va fer el joc de La Cadira Buida per 

trencar el gel i repassar noms. De seguida 

va arribar la regidora de benestar animal, 

Montserrat Porras, que havia estat 

convidada per donar la seva visió sobre el 

projecte dels infants de fer una campanya 

de recollida de material per les protectores 

de la zona. 

Va voler que els infants li expliquessin 

quina era la seva idea, i els va comunicar 

que estava molt contenta

triat aquest projecte, i els hi va donar les 

gràcies. Els infants van explicar com 

havien pensat fer la recollida. En base a 

això, va estar explicant moltes coses:

 Al mes de maig es farà la 

d’adopció a Piera. Hi pa

entitats d’adopció i voluntariat, i seria un 

fer recollida de material i entregar-lo a les entitats.

Material que es pot recollir: menjar, llaunetes, mantes, sacs, tovalloles, sorra, etc.

La idea de posar punts de recollida a les botigues no acabaria de funcionar, ja que 

caldria que hi hagués algú custodiant la recollida, i no es veu factible

infants se’n encarreguin. 

Enlloc d’això, el material es pot recollir a les escoles i durant la fira d’adopció

an s’entregarà a les entitats que es dediquen a la cura dels 
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, de IE Piera 

La trobada va començar puntual a les 18h, 

i es va fer el joc de La Cadira Buida per 

trencar el gel i repassar noms. De seguida 

de benestar animal, 

, que havia estat 

convidada per donar la seva visió sobre el 

projecte dels infants de fer una campanya 

de recollida de material per les protectores 

Va voler que els infants li expliquessin 

quina era la seva idea, i els va comunicar 

molt contenta que haguessin 

triat aquest projecte, i els hi va donar les 

gràcies. Els infants van explicar com 

havien pensat fer la recollida. En base a 

això, va estar explicant moltes coses: 

Al mes de maig es farà la fira 

Hi participaran les 

entitats d’adopció i voluntariat, i seria un 

lo a les entitats. 

, llaunetes, mantes, sacs, tovalloles, sorra, etc. 

les botigues no acabaria de funcionar, ja que 

no es veu factible que els 

fira d’adopció del 

an s’entregarà a les entitats que es dediquen a la cura dels 
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 Tot i així, establiments com HiperZoo podrien avenir

recollida i encarregar

 L’Aina pregunta si se’ls podria cedir un espa

l’entrega, i la Montserrat respon que poden mirar de buscar un lloc.

 La Montserrat insisteix en que cal fer molta 

participi molta gent. Caldrà doncs pensar com fer aquesta difusió, 

des de l’ajuntament també es farà difusió.

 Es va proposar aprofitar la 

fer difusió de la campanya. 

quines possibilitats hi ha de fer

Els representants del Consell van mostrar a la regidora els 

imprès per fer difusió de la campanya, i aquesta es va mostrar sorpresa per la 

la feina, i els va felicitar. Va fer fotos dels cartells i els hi va transmetre que havien fet una 

molt bona feina i que els cartells servirien per 

La reunió s’hagués allargat més enllà de l’hora prevista, ja que tant la Montser

infants estaven engrescats parlant del projecte. Però els horaris manen, i a les 

va acomiadar a la regidora i als infants. 
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Tot i així, establiments com HiperZoo podrien avenir-se a instal·lar un punt de 

recollida i encarregar-se ells de la custòdia del material. 

L’Aina pregunta si se’ls podria cedir un espai per guardar el material fins el dia de 

l’entrega, i la Montserrat respon que poden mirar de buscar un lloc.

La Montserrat insisteix en que cal fer molta difusió del projecte per a que hi 

participi molta gent. Caldrà doncs pensar com fer aquesta difusió, 

des de l’ajuntament també es farà difusió. 

aprofitar la Fira del Sant Crist, el cap de setmana 23

de la campanya. A la propera reunió del mes d’abril s’acabarà de definir 

quines possibilitats hi ha de fer-ho. 

Els representants del Consell van mostrar a la regidora els cartells que havien dissenyat i 

imprès per fer difusió de la campanya, i aquesta es va mostrar sorpresa per la 

la feina, i els va felicitar. Va fer fotos dels cartells i els hi va transmetre que havien fet una 

molt bona feina i que els cartells servirien per publicitar el projecte. 

La reunió s’hagués allargat més enllà de l’hora prevista, ja que tant la Montser

infants estaven engrescats parlant del projecte. Però els horaris manen, i a les 

va acomiadar a la regidora i als infants.  
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se a instal·lar un punt de 

i per guardar el material fins el dia de 

l’entrega, i la Montserrat respon que poden mirar de buscar un lloc. 

del projecte per a que hi 

participi molta gent. Caldrà doncs pensar com fer aquesta difusió, i mentrestant 

, el cap de setmana 23-24 d’abril, per 

acabarà de definir 

 

que havien dissenyat i 

imprès per fer difusió de la campanya, i aquesta es va mostrar sorpresa per la qualitat de 

la feina, i els va felicitar. Va fer fotos dels cartells i els hi va transmetre que havien fet una 

La reunió s’hagués allargat més enllà de l’hora prevista, ja que tant la Montserrat com els 

infants estaven engrescats parlant del projecte. Però els horaris manen, i a les 19.30h es 



 
 

Consell d’Infants i Adolescents de Piera

TASQUES PEL MES QUE VE DE PRIMÀRIA

 Els Consellers i Conselleres 

reunió i què s’ha treballat.

 Els Consellers i Conselleres 

una caixa de recollida de material a la consergeria.

 També pensaran diferents maneres de fer difusió

canals són els més adequats (xarxes socials, revista de l’escola, web de 

l’ajuntament...) 

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

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

  

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

trobar al correu dinamitzacio@descoberta.cat

també whatsapp) 

 

 

 

Consell d’Infants i Adolescents de Piera. C/ de la Plaça, 16. Tf: 679 135 100

pieraeduca.cat/consell-infants 

dinamitzacio@descoberta.cat 

DE PRIMÀRIA: 

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

reunió i què s’ha treballat. 

Els Consellers i Conselleres consultaran a les seves escoles si és possible 

una caixa de recollida de material a la consergeria. 

diferents maneres de fer difusió de la campanya, així com quins 

són els més adequats (xarxes socials, revista de l’escola, web de 

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

puntualment als Consellers/es a la propera reunió, prevista pel 20 d’abril. 

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

dinamitzacio@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 

si és possible instal·lar 

de la campanya, així com quins 

són els més adequats (xarxes socials, revista de l’escola, web de 

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

 

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

679 135 100 (Israel, 

VOSTRA PARTICIPACIÓ! 


