
 

 

ACTA SESSIÓ CONSELL INFANTS CURS 22-23  

– 16 de març de 2023 -  

 

S’inicia la sessió a les 17:35h. 

Lloc: La Kseta 

Assisteixen 7 infants dels 12 que componen el Consell per aquest nou curs. 

Sílvia Canals, Dinamitzadora. 

 

Temes a tractar: 

1- Farem un treball de camp pel poble per analitzar l’estat dels parcs i poder fer una 

proposta sent coneixedors de la realitat. 

2- Us avancem que la 2a Trobada Comarcal dels Consells d’Infants del Bages serà el dimarts 

28 de març de 18 a 19:30h a l'Auditori de la biblioteca Salvador Vives Casajuana (C/ 

Creixell, 6) a Sant Vicenç de Castellet.  

 

1- S’explica a les Conselleres assistents el pla de treball en aquesta sessió: 

Farem una ruta per analitzar l’estat dels parcs i buscar possibles noves ubicacions, i tot 

seguit es detalla la ruta i conclusions extretes: 

 

- Primer de tot anem a visitar el nou parc que s’ha ubicat al passeig Guillem Viñas. La 

valoració que en fan es 10 de 10. Els hi ha agradat molt. 

Se’ls explica que aquest model de parc, és el que des d’urbanisme de l’ajuntament 

hi ha intensió de a mesura que s’hagin de substituir o remodelar parcs, fer-ho amb 

aquesta tipologia d’elements i fer els parcs més inclusius. A les Conselleres els 

agrada molt aquesta visió. 

- Seguidament anem cap a la Pl. Catalunya;  com a espai el valorem com a 10 però 

consideren que hi ha alguns elements que caldria millorar i/o substituir: 

▪ Caldria substituir els elements amb molla (foto 4). 

▪ L’element de la foto 5, creuen que es podria canviar per algun tipus 

el que han vist al Pg. Guillem Viñas. 

- Visitem l’espai / zona Joana la negre – hi ha un petit parc al costat de la nova zona 

d’esbarjo per a gossos. Aquesta zona l’estudiem per a una possible ubicació de la 

nova zona d’esbarjo que és objecte d’aquest treball de camp. Es valora: 

▪ Es valora que queda molt apartat del centre. 

▪ Es valora però, que si que hi ha espai per a la ubicació d’una tirolina 

i una nova zona. 

▪ Que en cas d’ubicar-lo en aquest espai, caldria assegurar els 

extrems que hi ha un pendent molt pronunciat.  



 

- Seguidament visitem el petit parc de la Trenta-sisena, es valora que caldria 

millorar, tot i que és un espai urbà i força reduït. 

- Finalment visitem el parc situat dins l’illa de blocs de pisos del Barri de Fusimanya. 

Es valora que hi cal una renovació integral. 

 

Finalitzat aquest treball d’observació i anàlisi, al arribar a La Kseta, posem per escrit totes les 

conclusions i valoracions a les que hem arribat. 

 

 

S’acaba la sessió a les 19h. 

 

Annex – Imatges de la observació. 

Parc Pg. Guillem Viñas 

 

Foto 1    foto 2      foto 3 

 



 

Pl. Catalunya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4      foto 5 

 

 

Zona verda – Joana la negre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6     foto 7 

 

 



 

Trenta-sisena 

 

Foto 8 
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