
 
 

Consell d’Infants i Adolescents de Piera

 
CONSELL D’INFANTS I ADOLESCENTS 
DE PIERA 

DOSSIER DE TREBALL –

18 de maig 2022 

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

Benvolgudes, benvolguts, 

El passat dimecres 18 de maig

Teatre Foment. 

 

RESUM DE LA SESSIÓ SECUNDÀRIA

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

1. Presentació i benvinguda de la sessió.
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vos que aquest document arriba als Consellers/es. Moltes 

18 de maig  va tenir lloc la reunió de desembre del C

RESUM DE LA SESSIÓ SECUNDÀRIA 

la convocatòria de secundària, era el següent: 

benvinguda de la sessió. 
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vos que aquest document arriba als Consellers/es. Moltes gràcies!* 

del CIA de Piera, al 
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2. Preparació xerrada amb l’alcalde i el regidor d’urbanisme.

3. A les 17h, reunió amb l’alcalde i el regidor d’urbanisme per comentar les propostes, 

idees i diagnosi que han treballat els joves referents a l’skatepark, les vies verdes i

les millores urbanístiques.

4. Proposta equip dinamitzador: creació del “decàleg del bon usuari de l’skatepark”.

5. Resum de la sessió i resolució de dubtes.

6. Comiat 

 

A la convocatòria van assistir

 Erika Gamito, d’Apiària.

 Yaiza Pérez, de IE Piera.

Degut a la baixa assistència, ja que molts Consellers van excusar la seva assistència per 

diversos motius, es va decidir cancel·lar la trobada amb l’alcalde 

Tot i així, es va preparar el discurs que se’ls volia fer arribar, i es v

lo arribar als responsables de l’ajuntament. El vídeo s’envia adjunt amb aquest document.

Per completar la proposta de conscienciar del bon ús de l’skatepark,es va proposar crear 

un decàleg del bon usuari de l’skatepark. La intenc

instal·lar-lo a la zona, acompanyat del logo del Consell d’Infants i Adolescents, així com un 

reconeixement a la tasca dels Consellers/es.

Així, es va començar a treballar en el decàleg amb les dues assistents a la reu

proposar pensar en recomanacions pels usuaris 

manteniment, convivència, protecció i altres. Les primeres propostes pel decàleg van ser:
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Preparació xerrada amb l’alcalde i el regidor d’urbanisme. 

A les 17h, reunió amb l’alcalde i el regidor d’urbanisme per comentar les propostes, 

idees i diagnosi que han treballat els joves referents a l’skatepark, les vies verdes i

les millores urbanístiques. 

Proposta equip dinamitzador: creació del “decàleg del bon usuari de l’skatepark”.

Resum de la sessió i resolució de dubtes. 

assistir: 

d’Apiària. 

Yaiza Pérez, de IE Piera. 

Degut a la baixa assistència, ja que molts Consellers van excusar la seva assistència per 

diversos motius, es va decidir cancel·lar la trobada amb l’alcalde i el regidor d’urbanisme

Tot i així, es va preparar el discurs que se’ls volia fer arribar, i es va gravar un vídeo 

lo arribar als responsables de l’ajuntament. El vídeo s’envia adjunt amb aquest document.

Per completar la proposta de conscienciar del bon ús de l’skatepark,es va proposar crear 

un decàleg del bon usuari de l’skatepark. La intenció és fer un cartell amb el decàleg i 

lo a la zona, acompanyat del logo del Consell d’Infants i Adolescents, així com un 

reconeixement a la tasca dels Consellers/es. 

Així, es va començar a treballar en el decàleg amb les dues assistents a la reu

proposar pensar en recomanacions pels usuaris distribuïdes en diferents àmbits: 

manteniment, convivència, protecció i altres. Les primeres propostes pel decàleg van ser:
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A les 17h, reunió amb l’alcalde i el regidor d’urbanisme per comentar les propostes, 

idees i diagnosi que han treballat els joves referents a l’skatepark, les vies verdes i 

Proposta equip dinamitzador: creació del “decàleg del bon usuari de l’skatepark”. 

Degut a la baixa assistència, ja que molts Consellers van excusar la seva assistència per 

i el regidor d’urbanisme. 

a gravar un vídeo per fer-

lo arribar als responsables de l’ajuntament. El vídeo s’envia adjunt amb aquest document. 

Per completar la proposta de conscienciar del bon ús de l’skatepark,es va proposar crear 

ió és fer un cartell amb el decàleg i 

lo a la zona, acompanyat del logo del Consell d’Infants i Adolescents, així com un 

Així, es va començar a treballar en el decàleg amb les dues assistents a la reunió. Se les va 

distribuïdes en diferents àmbits: 

manteniment, convivència, protecció i altres. Les primeres propostes pel decàleg van ser: 



 
 

Consell d’Infants i Adolescents de Piera

 

MANTENIMENT CONVIVÈNCIA

 No és el mateix un 

guixot que un graffiti. 

Els graffitis són art, però 

els guixots fan mal a la 

vista. Eviteu fer guixots! 

 Els cartells publicitaris 

s’haurien d’enganxar 

als espais habilitats. 

 Deixeu els espais com 

els heu trobat! Eviteu 

embrutar, feu servir les 

papereres més 

properes que hi hagi. 

 

 Respecteu a l resa 

d’usuaris/es: l’espai 

l’ha de poder gaudir 

tothom!

 Respecteu l’ús de la fila 

per evitar accidents i 

que ningú es faci mal.

 No feu servir vehicles a 

motor, per això hi ha 

altres llocs pensats.

 

Es seguirà treballant en el decàleg, i s’espera tenir

d’aquest cicle de Consell (novembre 2022)

A les 17.45h es va acomiadar la sessió.

TASQUES PEL MES QUE VE PER SECUNDÀRIA

 Informar a les aules del desenvolupament de la sessió.

 De cara al mes que ve les i els Conselleres seguiran p

al decàleg del bon usuari de l’skatepark. Poden compartir aquesta tasca amb els 

companys i companyes de classe, per tal que facin també un cop de mà.

 De cara a l’última sessió es proposarà una sessió conjunta amb primària i 

secundària per a que s’expliquin el que han treballat durant el curs, i fer jocs per 

acomiadar el curs. Poden anar pensant quins jocs els agradaria fer durant l’última 

sessió. 

 

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

pieraeduca.cat/consell-infants 

dinamitzacio@descoberta.cat 

CONVIVÈNCIA PROTECCIÓ 

Respecteu a l resa 

d’usuaris/es: l’espai 

l’ha de poder gaudir 

tothom! 

Respecteu l’ús de la fila 

per evitar accidents i 

que ningú es faci mal. 

No feu servir vehicles a 

motor, per això hi ha 

altres llocs pensats. 

 Feu cas de les normes 

d’ús per evitar fer-vos 

mal. Utilitzeu 

proteccions i casc! 

Es seguirà treballant en el decàleg, i s’espera tenir-lo enllestit abans de la finalització 

d’aquest cicle de Consell (novembre 2022). 

A les 17.45h es va acomiadar la sessió. 

PER SECUNDÀRIA: 

Informar a les aules del desenvolupament de la sessió. 

De cara al mes que ve les i els Conselleres seguiran pensant propostes per incloure 

al decàleg del bon usuari de l’skatepark. Poden compartir aquesta tasca amb els 

companys i companyes de classe, per tal que facin també un cop de mà.

De cara a l’última sessió es proposarà una sessió conjunta amb primària i 

cundària per a que s’expliquin el que han treballat durant el curs, i fer jocs per 

acomiadar el curs. Poden anar pensant quins jocs els agradaria fer durant l’última 
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ALTRES 

 Feu servir l’espai per al 

que està pensat. 

 Si veieu algun 

desperfecte, truqueu a 

l’ajuntament i 

comuniqueu-ho: 

937788200 

abans de la finalització 

ensant propostes per incloure 

al decàleg del bon usuari de l’skatepark. Poden compartir aquesta tasca amb els 

companys i companyes de classe, per tal que facin també un cop de mà. 

De cara a l’última sessió es proposarà una sessió conjunta amb primària i 

cundària per a que s’expliquin el que han treballat durant el curs, i fer jocs per 

acomiadar el curs. Poden anar pensant quins jocs els agradaria fer durant l’última 
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 L’equip dinamitzador farà arribar el vídeo als responsables de l’ajuntament, per t

que valorin la tasca dels joves i els facin arribar una resposta raonada a les seves 

propostes. 

 

ATENCIÓ: La propera trobada està prevista pel 

única per primària i secundària

Restem a la vostra disposició per si necessiteu cap altra informació o a

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 

L’equip dinamitzador farà arribar el vídeo als responsables de l’ajuntament, per t

que valorin la tasca dels joves i els facin arribar una resposta raonada a les seves 

: La propera trobada està prevista pel 8 de juny de 17h a 19h, en 

er primària i secundària. Us convocarem puntualment. 

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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L’equip dinamitzador farà arribar el vídeo als responsables de l’ajuntament, per tal 

que valorin la tasca dels joves i els facin arribar una resposta raonada a les seves 

de 17h a 19h, en convocatòria 

juda. Ens podreu 

679 135 100 (Israel, 

MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA PARTICIPACIÓ! 


