
 

 

ACTA SESSIÓ CONSELL INFANTS CURS 22-23  

– 17 de gener de 2023 -  

 

S’inicia la sessió a les 17:35h. 

Lloc: La Kseta 

Assisteixen els 12 infants que componen el Consell per aquest nou curs. 

Sílvia Canals, Dinamitzadora. 

 

Temes a tractar: 

 

1- Valoració del discurs de Benvinguda als Reis del passat 5 de gener. 

2- Definir quines propostes de millora pel poble triem per treballar i desenvolupar, tenint 

en compte també les propostes fetes pels companys de classe a l’inici de curs. 

 

 

1- Els infants fan una valoració molt positiva de la seva participació donant la 

benvinguda als Reis. 

Comenten que alguns membres del Consell no van quedar visibles des del balcó 

de l’ajuntament. Si de cara l’any vinent es torna a fer amb el mateix format, cal 

tenir-ho en compte. 

 

Les Conselleres que van fer la lectura del discurs a Cabrianes, també valoren molt 

positivament la seva participació. 

 

2- Es presenta als Consellers i Conselleres el buidatge de les propostes fetes pels 

grups de 5è en el marc de la dinamització per l’elecció dels nous consellers i 

conselleres i que va tenir lloc el mes d’octubre. 

S’escull per unanimitat fer el disseny d’un nou parc infantil que sobretot 

contempli una tirolina entre d’altres elements. 

S’acorda: 

- Fer una prospecció de l’estat actual dels parcs del municipi de Sallent. 

- Fer un estudi de possibles nous espais on situar aquest nou parc. 

- Els consellers i conselleres infantils han acordat fer la tasca d’observació i 

documentar amb fotografies elements que observin d’altres municipis i que 

els agradaria pel disseny del nou parc. 

 

3- Altres: 



 

- Els Consellers infantils proposen que per la cavalcada de l’any que ve 

(2024) es faci una carrossa per a ells i elles. 

- Demanen l’estat de la pista skate i la nova zona esportiva de darrera el 

pavelló; i si està contemplada la renovació de les xarxes de la pista coberta. 

 

 

 

S’acaba la sessió a les 18:30h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANNEX: RECULL DE PROPOSTES FETES PER L’ALUMNAT DE 5È  

PROPOSTES ESCOLA TORRES AMAT 

- Parc amb: 

o Gronxadors per grans i petits  

o Tela d’aranya 

o Balancí 

o Boti-boti al terra 

o Caseta 

o Tobogan  

 

- Una pista a Fussimanya 

- Revisar i arreglar el parc de la plaça Catalunya 

- A les pistes posar noves xarxes i cistelles 

- Una portaria a la Plaça Catalunya 

- Fer més camins per passejar per la muntanya (rutes) 

- Arreglar els parcs del poble 

- Posar una tirolina a la Plaça Catalunya 

- Parc de Pourkur 

- Carril bici 

- Circuïts de bicicleta – millorar les del Serrat del Xipell  

- Piscina pública 

Propostes més repetides: 

- Arreglar parcs 

- Posar tirolina 

- Pista de PourKur 

PROPOSTES ESCOLA VEDRUNA 

- Parc d’aventura a la muntanya (tirolina, rocòdrom, rutes amb guies,...) 

- Parc amb tirolina (tota la classe ha manifestat el mateix). 

PROPOSTES ESCOLA ELS PINS 

- Parc nou amb múltiples gronxadors, tobogants i un disc gegant girador... 

- Font com la que hi ha al T.A. 

- Un parc més gran. 

- Estany al parc de Sallent amb molts més peixos. 

- Que es fessin jocs al carrer els caps de setmana (la xarranca, tres en ratlla,...) 

- Fer dos gegants nus per Cabrianes. I restaurar els vells. 

- Decorar Cabrianes. 

- Parc per patinets, bicis, eskate,... 

- Ampliar el parc amb una tirolina 

- Arreglar el camp de futbol. 

- Parc amb més coses: taula de ping-pong, rocòdrom, gronxador amni 

En aquest cas, la opció del parc també és majoritària. 
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