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CONSELL D’INFANTS I ADOLESCENTS 

DE PIERA 

Resum sessió gener 2023 - PRIMÀRIA 

18 gener 2023 – 18h a 19.30h – a la sala de plens de l’ajuntament.  

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

El passat dimecres 18 de gener va tenir lloc la primera reunió del CIA de Piera pel curs 2022-

23, a la sala de plens de l’ajuntament. 

RESUM DE LA SESSIÓ PRIMÀRIA 

L’ordre del dia era el següent: 

1. Presentació i benvinguda de la sessió. 

2. Dinàmiques de confiança i treball en equip. 

3. Tria de tema per treballar aquest curs: 

a. Ampliem la llista d’interessos: què opinen els companys/es de la vostra 

classe? 

b. Pluja d’idees: Què pot fer el Consell d’Infants i Adolescents de Piera? 

c. Priorització de temes. 

4. Resolució de dubtes. 

5. Comiat.  

A la convocatòria van assistir: 

• Xavier, Aina i Irene, d’Herois del Bruc. 

• Olaya i Diego, d’Apiària. 

• Pau, Laia, Ona, Uriel i Elba, de IE Piera. 

• Irene, de Creixà. 

• Es van excusar Vega i Arnau. 

Les tasques que es van atendre van ser: 
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Tema tractat Com ha anat? Resultat 

Dinàmiques de confiança i 

treball en equip. 
Es va jugar al “Jo estimo molt en secret...”, on calia evitar que els 

companys/es es canviessin de lloc. 

També es van sortejar els càrrecs per a la sessió. 

El joc va servir per esbargir-se una mica després de tot el dia a 

l’escola, i per avançar en la cohesió del grup. 

En Diego va fer de moderador, en Xavier de secretari, i l’Ona i 

l’Olaya van ser les encarregades del material i de llums i finestres. 

Tria de tema per treballar aquest 

curs. 

Es van distribuir 6 cartolines per cada tema proposat: espais de 

la ciutat, convivència i civisme, transport i mobilitat, millores i 

recursos materials, benestar i salut, i medi ambient. Cada grup va 

tenir uns minuts per escriure en postits les seves aportacions i les 

de la resta de companys/es de classe, rotant per totes les 

cartolines fins que tothom va haver passat per tots els temes. 

Després es va demanar als participants una reflexió sobre quines 

accions podrien fer els infants de Piera per millorar allò que 

estaven proposant. 

 

La dinàmica va anar bé, tot i que una mica justa de temps. Tot i 

així, es van poder recollir bones aportacions, i es van poder 

proposar accions relacionades amb les millores que proposaven. 

Es mostra més endavant la relació de millores proposades i 

accions de millora. 

Aquesta proposta es farà arribar als responsables de l’ajuntament 

per a que les valorin i decideixin quines accions serien més 

adients. Posteriorment, el Consell prioritzarà les accions que més 

els agradaria fer. 

Tasques pel mes que ve: 1. Informar a la classe de com ha anat la reunió i els acords que s’han pres. 

A més, si voleu... • De moment, no cal que feu res més! 
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Resultat de la dinàmica de tria de tema:  
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ÀMBIT QUÈ ES POT MILLORAR? ACCIONS DE MILLORA QUE POT FER EL CONSELL 

ESPAIS DE LA CIUTAT 

Que hi hagi una pista de voley.  Ajudar econòmicament fent activitats per recaptar fons. 

Més parcs. Arreglar el parc Víctor Riu.  Parlar amb el regidor d’urbanisme per veure si és possible. 

Recollir signatures. 

Arreglar carreteres i voreres. 
Recollir signatures i parlar amb l’alcalde. 

Renovar la pista d’hoquei.  
 

Millores al camp de futbol, i fer-ne més.  

Més comerços (foment del comerç i restauració) Enviar una carta a McDonald’s per a que en posin un a Piera. 

Demanar recolzament a l’alcalde. 

No grafits “raritos” (associat també a civisme). Decoració de 

parets. Foment de l’art urbà. 

• Fer un taller per aprendre a fer grafits bonics. 

• Xerrades a les escoles per conscienciar. 

• Pintar murals a zones de pas. 

Millores en la il·luminació.  

Arreglar el pipican.  



  
 

 

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

pieraeduca.cat/consell-infants 

dinamitzacio@descoberta.cat 

Millores al pàrquing del Gall Mullat:  Fer-lo d’asfalt o d’algun tipus 

de goma. 
 

Fer més gran Piera.  

Deixar entrar animals a les escoles.  

CONVIVÈNCIA I CIVISME 

Més vigilància policial a la zona escolar.  

Ajudar a les famílies amb menys recursos. 
Fer una campanya per recollir aliments pel banc d’aliments. 

Més seguretat. Posar càmeres. 
Podem fer vídeos pel Youtube per conscienciar. 

Que es facin servir les papereres. Posar cartells a les papereres per recordar que cal utilitzar-les 

correctament. 

Posar dispensadors de bosses a les papereres per a que es 

recullin les caques dels gossos. 

Podríem dissenyar un cartell per recordar que cal recollir les 

caques, i posar-los a les papereres. 

TRANSPORT I MOBILITAT 

Més carrils bici i patinet.  

Més transport escolar que coincideixi amb l’horari escolar. Elaborar una proposta d’horari de bus escolar, que tingui en 

compte també l’horari del tren. 
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MILLORES I RECURSOS 

MATERIALS 

Disposar d’un Cinema a 1€ 

A la biblioteca o al teatre, els caps de setmana, i a l’estiu cinema 

a la fresca. Costaria 1€. Nosaltres buscaríem les pelis i ho 

organitzaríem. 

Fer més events comunitaris, més cultura i festes per adults, joves 

i infants. Fomentar la vida a Piera. 
 

Renovar la tirolina del Gall Mullat. Fer recapte de fons per ajudar a l’ajuntament a fer manteniment. 

Pista de gel a l’hivern, que costi menys de 5€, durant 2 setmanes.  

Més fires i més sovint.  

Més material, mobiliari i material esportiu a les escoles. 
 

Augmentar 5’ el temps de pati a les escoles. Parlar amb les direccions de les escoles per intentar pactar-ho. 

Millorar l’oferta d’activitats per infants i joves que s’ofereix des 

dels equipaments del municipi. 
 

Instal·lar espais de joc destinats als infants més grans. 
Dissenyar un parc amb elements engrescadors per la franja 

d’edat 12-16. 

BENESTAR I SALUT Posar més sanitaris al CAP. 
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Més hospitals i centres de salut mental. Fer una recollida de signatures. 

Ajuda econòmica per infants amb càncer. Fer una activitat de cinema i donar els diners recaptats a una 

associació que treballi per infants amb càncer. 

MEDI AMBIENT 

Més contenidors i papereres.  

Foment del reciclatge. Fer una campanya de sensibilització vers el correcte reciclatge. 

Millorar les condicions dels animals que viuen al carrer. Campanya d’ajuda a les protectores i a la regidoria de benestar 

animal. 
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La sessió es va desenvolupar amb normalitat, i sembla que tothom va marxar prou satisfet. 

Aquesta diagnosi i primeres propostes d’acció es faran arribar a l’ajuntament per tal que les 

valori i pugui donar resposta als infants de quina acció és més realista. Tanmateix, els 

representants de l’ajuntament podran proposar al Consell accions de millora. 

 

De cara al mes que ve es farà la priorització de les accions que més els agradaria 

desenvolupar i s’intentarà començar a treballar-hi.  

Aprofitem per informar que la propera sessió està prevista pel 15 de febrer, us convocarem 

puntualment. 

TANMATEIX, US INFORMEM QUE LA REUNIÓ DEL MES D’ABRIL ES CELEBRARÀ EL DIA 

12 D’ABRIL. Disculpeu les molèsties pel canvi de data! 

 

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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