ACTA SESSIÓ CONSELL D’INFANTS DE SALLENT – 22 de febrer de 2022
S’inicia la sessió a les 17:40h.
Assisteixen 10 dels 12 consellers i conselleres que componen el Consell.
Punt 1: Zona Esportiva – PISTA SKETE
Hem iniciat la sessió presentant el nou projecte de la zona esportiva ubicat a la part del darrera
del pavelló.
S’ha ensenyat els plànols i explicat el projecte als consellers i conselleres. Hem anat insitu al lloc
previst on està projectat realitzar les noves instal·lacions esportives, entre elles la pista skate.
Que és on des del Consell hem volgut incidir més.
S’ha pogut intuir com serà gràcies als plànols i el fet de veure l’espai al mateix lloc on es farà.
Han sorgit suggerències que es detallen a continuació:
-

Tenir en compte la il·luminació de la pista skate, tenint en compte que a l’hivern es fa
fosc a la tarda, cal que tota la zona esportiva estigui ben il·luminada.
Es comenta si seria possible ampliar la zona destinada a la pista skate (fer-la més gran).
Es proposa poder fer les rampes amb formigó com l’exemple de les fotografies que
adjuntem.

Imatge 1

-

-

Imatge 2

Els Consellers i conselleres, els sembla bé també la proposta de rampes previstes en el
projecte inicial, i comenten que en tot cas, es faci la opció més econòmica (sempre
tenint la garantia de la durabilitat de la instal·lació).
Si es decideix fer l’estructura de la imatge 2, ha sorgit el dubte de quan plou, s’omple
d’aigua?? O ja ve instal·lat alguna mena de drenatge?
També a la imatge 2, cal tenir en compte que si s’ha de fer un forat al terra, alerta amb
les possibles instal·lacions de subministraments (aigua, electricitat, gas...).

Els Consellers i Conselleres estan molt motivats en formar part d’aquest projecte i els agradaria
poder seguir treballant conjuntament amb l’Ajuntament i conèixer les decisions que es vagin
prenent sobre aquesta nova zona esportiva.

Punt 2: Projecte de pati/parc a l’escola Els Pins de Cabrianes:
L’Ona i l’Arnau, consellers de l’Escola Els Pins de Cabrianes, ens expliquen el projecte de
pati/parc que han presentat recentment a l’OTP.
Hem acordat que la dinamitzadora del Consell, parlarà amb la regidora de participació per
conèixer millor el projecte i la seva evolució.

S’acaba la sessió a les 18:55h.

