
 CONSELL D’INFANTS  DE PARETS - Sessió Març 2018   

Dijous 15 de març. Sala pe ta de la coopera va.

Objec us

 Treballar conjuntament amb tècnics i regidors de l’ajuntament de Parets les propostes per 
aconseguir la marca de “Parets, ciutat amiga de la Infància”.

 Acordar conjuntament les propostes i definir quines son prioritaries I quines es poden fer a 
llarg termini.

Acta de la reunió

Par cipen a la sessió de treball 11 tècnics i polí cs de l’Ajuntament, 4 representants del Consell de
Joves i 15 membres del Consell d’Infants. 

Un cop feta la ronda de presentacions, els infants, joves, tècnics/ques i polí cs/ques s’organitzen en
4 taules on es debaten les propostes presentades per infants i joves respecte als 6 àmbits del Pla
d’Infància, s’acorden les accions que es proposarà a l’equip de govern incorporar al Pla d’Infància i es
prioritzen  les  accions  a  iniciar  entre  els  anys  2018-2020  i  es  reflexiona  sobre  qui  s’hi  hauria
d’implicat.  

Aquestes són les conclusions dels debats per a cada àmbit:

1. EDUCACIÓ I TRANSICIÓ AL TREBALL:

Accions  noves  o  de  millora  validades:  Es  redefineix  l’Acció  1,  Jornades  educa ves  (no
compe ves) sobre medi, música, dibuix.... un cop al curs i de temà ca diferent. Acció 2, tallers
de tecnologia, informà ca i robò ca. Acció 3, es redefineix com a creació de la web del Consell
d’Infants  i  del  Consell  de  Joves,  tot  i  que es  veu dificultats  en el  manteniment  i  de tenir-la
actualitzada. Acció 4, tast d’oficis a 6è i s’afegeix a l’ESO. Professionals que vagin als centres a
explicar el seu ofici (familiars o professionals del municipi o entorn).

Accions prioritzades per iniciar els anys 2018-2020: En primer lloc, l’Acció 4 (Tast d’Oficis), on
caldria implicar el comerç, promoció econòmica i educació; en segon lloc, l’Acció 1 (Jornades
educa ves), on cal implicar a les escoles, el Servei d’Educació, en tats i altres serveis relacionats
amb el tema (Escola de Música, Escola de Natura...); en tercer lloc, l’Acció 3 (web del Consell
d’Infants  i  joves),  on  cal  implicar  els  2  consells,  i  els  serveis  de  comunicació  i  educació.  I
finalment l’Acció 2 (Tallers de tecnologia...) a implicar les escoles i el Servei d’Educació.

2. CULTURA, OCI I ESPORTS:

Accions noves o de millora validades: Acció 5 Fer una oferta d’ac vitats proposada pels infants i
adolescents de Parets, Acció 6 Més difusió de les ac vitats per a infants i adolescents que es fan
a Parets, l’Acció 7 es canvia per “Més difusió dels espais de lectura existents”. L’Acció 8 també es
redefineix  com  a  “Aprofitar  les  dues  webs  de  les  biblioteques  per  a  fer  recomanacions  de
llibres...” L’acció 11 es redefineix com a  “Ampliació del cinema a la fresca als parcs de Parets a

1



l’es u i tria de pel·lícules per part d’infants i joves”. S’afegeix una proposta: Acabar totalment les
pistes de Can Butjosa. 

Accions prioritzades per iniciar els anys 2018-2020: Les accions 5,6 i 7 es poden començar de
seguida, en canvi les accions 8 i 11 necessiten inversió econòmica.

3. SALUT I DIVERSITAT FUNCIONAL: Es canvia el concepte “discapacitat” per “diversitat funcional”

Accions noves o de millora validades: Es redefineix l’Acció 14 Tenir en compte a les persones
amb diversitat funcional al moment de fer parcs,  Acció 17 Més campanyes de sensibilització, i es
completa l’Acció 16 Que la festa major s’adap  als nens i les nenes amb diversitat funcional i
Tenir en compte tots els infants a l’hora de fer ac vats al poble. Finalment, s’afegeixen 2 accions
noves: Jornades espor ves per a tots els infants i Fer accessibles tots els equipaments públics. 

Accions prioritzades per iniciar els anys 2018-2020: Es prioritzen les accions 16 Tenir en compte
les persones amb diversitat funcional a les festes majors..., Acció 14 Tenir en compte a la gent
amb diversitat funcional en el disseny dels parcs i les Jornades espor ves per a tots els infants i
més campanyes de sensibilització.

4. INFANTS I  ADOLESCENTS  VULNERABLES: Es  redefineix  l’acció  21  i  es  formula  com a  “Plans
ocupacionals de Diversitat Funcional” per a persones amb discapacitats i dificultats per trobar
feina de 16 a 18 anys o majors d’edat. 

5. PARTICIPACIÓ I ENTITATS: 

Accions noves o de millora validades: Es completa l’Acció 22, Fer una Fira d’En tats a l’escola i a
l’ins tut, i s’afegeix que es faci una vegada a l’any en un centre diferent. Es redefineix l’Acció 24,
crear una web del Consell d’Infants i del Consell de Joves amb idees que sor ran del Consell i
que es puguin votar. S’afegeix l’Acció “Accés a les xarxes socials, feta pels joves amb suport de
l’administració”.

Accions prioritzades per iniciar els anys 2018-2020: En primer lloc, crear les xarxes socials (per
part dels joves) i control per part de l’Ajuntament. En segon lloc, crear la pàgina web per votar,
implicant a l’Ajuntament i en la creació de les propostes implicant el consell. I finalment, la Fira
d’en tats, on el muntatge és per part de l’Ajuntament, però cal implicar a les en tats i a les
escoles perquè par cipin.

6. ESPAI PÚBIC, MEDI AMBIENT I MOBILITAT:

Accions noves o de millora validades: Es redefineix l’Acció 29 Posar més aparcaments de pa net
a les escoles, l’Acció 33 Millorar el transport públic en horari escolar, i Acció 34 Més difusió de la
targeta T-16 i que funcioni correctament. Respecte a les Accions 30 i 31, des de l’Ajuntament
s’explica que Parets no té un carril bici sinó una anella verda compar da per bicicletes i vianants,
i es proposa: Volem fer un carril bici que connec  amb zones d’esbarjo: zona Ibeco, Masia Torre
Malla, Cal Jardiner, La Linera i la zona del Pavelló. També es proposa posar més llum per arribar
a Cal Jardiner i posar un semàfor a demanda a l’Avinguda Catalunya a la zona de sota de la Plaça
de la Vila.

Accions prioritzades per iniciar els anys 2018-2020: Es prioritza els camins segurs, la millora del 
transport públic, els aparcaments de bicicletes i pa nets i la difusió de la T-16. Cal implicar als 
Consells, als joves de Parets i a l’Ajuntament (tècnics i polí cs).
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Imatges de la sessió de treball
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