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1.PRESENTACIÓ.  
 
La memòria que presentem a continuació respon a l’execució del contracte 
de servei per a la gestió del Consell d’Infants de Parets a càrrec de 
l’empresa El Fil d’Ariadna SL durant el curs 2015-2016 (setembre de 2015 -
juny de 2016).  
 
Durant el curs 2015-2016 –el segon en funcionament- el Consell d’Infants 
de Parets s’ha consolidat com a òrgan de participació dels infants de Parets. 
En aquest memòria s’exposa el treball realitzat i com s’ha organitzat, tot 
afegint-hi alguns elements de valoració que han de permetre millorar el 
projecte en els cursos següents.  
 
Com en el curs anterior, el Consell d’Infants de Parets ha estat dinamitzat 
per Elisenda Lafarga, que ha comptat amb el recolzament d’una monitora 
per a realitzar els desplaçaments dels consellers i conselleres. La direcció 
del projecte ha estat a càrrec de Carolina Batet.  
 
Tal i com es veurà al llarg de la memòria, el Consell d’Infants de Parets ha 
assolit en general els objectius que s’havia fixat en començar el curs. A 
més, les valoracions realitzades pels consellers i conselleres en la darrera 
sessió del Consell i les respostes als qüestionaris de valoració enviats per 
les escoles, també mostren que el projecte es valora positivament per part 
dels seus usuaris més directes1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
1Cal fer notar,  però, que en el moment de realitzar aquesta memòria només es diposa dels qüestionaris enviats per dues escoles. Annex I.  



 

 

2. EL CONSELL D’INFANTS DE PARETS.  
  
Els Consells d'Infants són òrgans de participació ciutadana formats per  
nens i nenes escollits per altres infants per a representar-los als seus 
ajuntaments.  Es reuneixen per parlar, per presentar propostes i donar 
opinions sobre aspectes que els preocupen o els interessen de la seva 
localitat, poble o ciutat. Alhora vigilen que es respectin els drets de tots 
infants. Els consellers i conselleres també són tinguts en compte pels 
responsables polítics dels seus municipis, els quals els poden consultar 
determinades qüestions o decisions que els puguin afectar especialment i 
també els encarreguen la realització de projectes específics.  
 
La funció dels Consells d’Infants és aportar el punt de vista dels nens i 
nenes sobre els temes que els afecten. 
 
Els objectius dels Consells d’Infants són:  
 

1. Fomentar la participació dels infants en els afers del municipi 
2. Millorar la ciutat incorporant els punts de vista dels nens i les nenes 
3. Aprofundir en el coneixement que els infants tenen del municipi.  
4. Aprendre el funcionament de les institucions democràtiques, sobretot 

l’Ajuntament.  
5. Promoure la participació dels infants a la ciutat. 
6. Formar persones capaces de viure i conviure en una comunitat. 
7. Aproximar els nens i les nenes al valor de la democràcia i la 

participació. 
8. Promoure els hàbits i actituds dialogants dels infants. 
9. Afavorir l’adquisició de competències i habilitats socials, com ara 

parlar en públic, saber escoltar i tenir en compte diferents punts de 
vista, expressar opinions pròpies, relacionar-se amb persones 
diferents, moure’s per la ciutat, buscar informació, etc.  

 
Malgrat que la realitat de la seva implantació a diferents viles i ciutats de 
Catalunya és molt anterior, el decret 200/2013, de 23 de juliol, dels 



 

 

consells de participació territorial i nacionals dels infants i els adolescents de 
Catalunya fixa des d’aleshores el marc legal per a la seva constitució i 
desenvolupament.  
 
El Consell d’Infants de Parets es va constituir formalment el mes de juny de 
2014 després d’un període de dinamització i participació previ (veure 
memòries anteriors).  
 
Aquest curs 2015-1026 el Consell d’Infants de Parets ha estat format per 19 
consellers i conselleres procedents de les classes de 5è i 6è de totes les 
escoles de Primària de la vila, tant les públiques com les concertades. 
Concretament, hi ha participat un conseller/a per cada un dels grups-classe 
dels cursos esmentats.  
 
Els consellers i conselleres s’han reunit una vegada al mes, en sessions de 
90 minuts, de 9 a 10’30 del matí. Dues vegades al llarg del curs, a més a 
més, s’han reunit en sessió Plenària amb l’alcalde de la ciutat a la Sala de 
Plens de l’ajuntament: al mes d’octubre per rebre ‘l’encàrrec’ de treball per 
al curs, i al mes de juny, per mostrar a l’alcalde el resultat de la feina 
realitzada. Adjuntem amb aquesta memòria els PDFs amb el petit informe 
que s’ha enviat a les escoles i a l’ajuntament després de cada sessió de 
treball. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3. LA CONSTITUCIÓ DEL CONSELL D’INFANTS DE PARETS 2015-
2016.  
 
La implicació de les escoles en el projecte del Consell d’Infants és una mitjà 
per garantir la universalitat del dret a participar i a elegir o ser elegit per al 
Consell d’Infants. A la vegada, la participació de les escoles en els projectes 
que s’endeguen des dels consells possibilita a aquestes el treball significatiu 
d’aspectes com la relació escola-ciutat, les normes i el funcionament de la 
democràcia, l’educació en valors o l’adquisició de competències i habilitats 
socials, que també formen part del mateix currículum escolar.  
 
Durant el mes de setembre es va enviar un primer correu a totes les escoles 
de la vila, que ja havien manifestat la seva voluntat de continuar  en el 
projecte durant el curs anterior. El motiu del correu era invitar totes les 
escoles a escollir els seus representants al Consell, i anava acompanyat 
d’una carta del regidor d’Educació, una explicació del funcionament del 
Consell, una fitxa per a les dades dels  consellers i els models 
d’autoritzacions, d’assistència i d’ús de la imatge. També s’adjuntava la 
Carta del Bon Conseller/a, elaborada pels consellers i conselleres fundadors,  
on els propis infants proposen alguns criteris i suggeriments a tenir en 
compte a l’hora de fer l’elecció dels nous membres. A partir d’aquí els 
centres van procedir a l’elecció dels seus representants al Consell de forma 
autònoma i segons el propi parer.  
 
Telefònicament i a través del correu electrònic, la dinamitzadora del Consell 
d’Infants de Parers va fer el seguiment del procés d’elecció dels consellers i 
conselleres que realitzaven a les escoles, amb el criteri que els nois i noies 
que feien 6è repetien en el seu càrrec i es renovava, per tant, el 50% del 
consell. Només un conseller que hagués pogut repetir no ho va voler fer.  
 
El Consell d’Infants de Parets 2015-2016 es va constituir formalment en un 
Plenari celebrat el 20 d’octubre.  
 



 

 

Aquesta sessió es va dividir en una primera part de treball intern  i una 
segona part més institucional,  amb presència de l’alcalde i el regidor, a la 
qual estaven invitats els mestres i els familiars dels consellers i conselleres.  
 
A la primera part, els consellers van tenir un primer contacte entre ells, es 
va presentar la dinamitzadora del Consell i es va explicar i preparar les 
intervencions posteriors.  A la segona part es va procedir a la constitució 
formal del Consell del curs 2015-2016, donant la benvinguda als consellers 
nous i entregant-los el carnet que els acredita com a tals. També es va 
repartir a aquests consellers i conselleres la carpeta i la llibreta del consell.  
Finalment l’alcalde va exposar l’encàrrec del curs i es va cloure l’acte amb 
una fotografia de grup davant de l’Ajuntament.  
  
Els consellers i conselleres que han format part del Consell d’Infants de 
Parets el curs 2015-2016 són:  
 
Escola Noms Curs 
Nostra Senyora de Montserrat   

Ferran Martinez Gueldos 5è 
Vinyet Idañez Espejo 5è 
Maria Casanovas Peiró  6è 
Oriol Garcia Nieto  6è 

ACESCO  David Fernández León  6è 
Inés López Lucas 5è 

Vila Parietes   
Àneu Puértolas Duce 5è 
Pau Delgado Lozano 5è 
Paula Adelmar Piedra 6è 

Pau Vila  Pol Ramírez Juárez  5è 
Marçal Pérez Martínez  5è 
Joan Prat Jiménez  6è 
Emma Sesat Montalvo  6è 

Pompeu Fabra  Dana Romero González 5è 
Kike Castells Ribera 6è 

Lluís Piquer  Cèlia Martínez Ruiz 5è 
Martí Martínez Galindo 5è 



 

 

Martí Bladé García 6è 
Laia Martínez Lozano 6è 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
4.INTERVENCIONS I PROJECTES DESENVOLUPATS.  
 
Tal i com es recull en el Pla de Treball, els objectius de treball per al curs 
2015-2016 del Consell d’Infants de Parets han estat els següents:  
 

1. Constituir el Consell d’Infants de Parets renovant els consellers i 
conselleres dels cursos de 6è de les escoles que hi participen.  

2. Desenvolupar el projecte-encàrrec sobre la Festa Major.  
3. Dinamitzar el funcionament de les bústies, avançant en la 

representativitat i l’elaboració de les intervencions gràcies a la 
complicitat de les escoles.  

4. Millorar els informes de cada sessió per a les escoles. Enviar per 
correu electrònic un informe de sessió immediatament després de 
cada sessió de treball.  

5. Millorar la informació a l’ajuntament sobre el desenvolupament del 
projecte. Informar de cada sessió de treball i enviar abans l’ordre del 
dia.  

6. Dinamitzar la participació al programa de ràdio RAP107.EDU.  
7. Millorar la puntualitat de l’hora de finalitzar les sessions i els 

acompanyaments als centres, si cal amb el recolzament d’un 
monitor/a.  

Des d’un punt de vista organitzatiu, les sessions de treball mensual s’han 
anat realitzat de 9 a 10’30h del matí, intentant acabar-les puntualment ja 
que el curs passat algunes escoles s’havien queixat de la durada de les 
mateixes. Igualment s’ha anat canviant el dia de la setmana en què es feien 
perquè els nens i nenes no perdessin sempre la mateixa classe.  
Les sessions de treball sempre han tingut el mateix esquema de 
funcionament:  



 

 

- Arribada i benvinguda. Ordre del dia.  
- Treball sobre el projecte.  
- Treball sobre les bústies.  
- Seguiment de la participació al programa de ràdio.  
- Altres.  
- Tancament.  

Les sessions de treball s’han realitzat totes en escoles o equipaments 
municipals (biblioteca) i els desplaçaments han estat acompanyats per 
l’Elisenda i una monitora, i també hi ha col·laborat una mare de l’escola 
Pompeu Fabra de forma voluntària.  
 
4.1.  El funcionament de la Bústia del Consell.  
La primera activitat dels consellers i conselleres va ser aprovar unes normes 
de funcionament per a la Bústia del Consell i assegurar-se que la Bústia es 
trobava pertinentment col·locada a cada escola. Les normes aprovades es 
presenten en els documents adjunts a la memòria.  
Els missatges rebuts durant aquest curs a les bústies s’han referit molt 
majoritàriament als temes de treball del Consell d’Infants (propostes per a 
la Festa Major i pel Sot d'en Barriques ).  
 
4.2. L’encàrrec: La Festa Major de Parets.  
El segon aspecte treballat ha estat pròpiament l’encàrrec rebut per part de 
l’alcalde: la participació en la programació de la Festa Major de Parets.  
Amb aquest objectiu, els consellers i conselleres es van reunir amb el seu 
responsable, en Juli Bosch, amb qui van conèixer de primera mà com 
s’organitza la festa, el calendari de treball i els possibles espais de 
participació.  



 

 

Seguidament els consellers i conselleres van preparar una enquesta que van 
fer arribar a tots els seu companys de classe sobre que els agradaria. Els 
consellers i conselleres van analitzar el resultat de l’enquesta i van 
presentar les prioritats escollides pels nois i noies al Juli Bosch, en una 
segona trobada, en què es van concretar les actuacions. En el plenari de 
final de curs, es va realitzar el retorn als consellers i conselleres amb un 
informe del propi Juli Bosch en què se’ls notificava quines eren les activitats 
que havien estat finalment incorporades a la programació de la Festa Major 
i se’ls convidava a col·laborar en la seva organització el mateix dia dels 
esdeveniments. Es tracta de dues activitats d’aigua programades el dia 23 
de juliol, una gimcana nocturna el dia 24, dues activitats esportives (futbolí 
humà i tir amb arc) i dues projeccions de cinema. (Veure document adjunt).  
 
Es va aprofitar la carta de comiat enviada el 12 de juliol a totes les famílies 
per recordar-lis aquesta possibilitat que els seus fills i filles col·laboressin 
directament en l’organització de les activitats els dies de la Festa Major.  
4.3. La participació del Consell d’Infants en el disseny del parc del 
Sot d’en Barriques.  
Les darreres sessions del Consell d’Infants van estar dedicades a iniciar la 
participació dels consellers i conselleres en el disseny del parc del Sot d’en 
Barriques.  
En una sessió de treball intern i amb l’ajut dels plànols de l’ indret, els nois i 
noies van preparar una sèrie de preguntes i van realitzar una primera pluja 
d’idees  que després van poder realitzar a l’alcalde de Parets Sergi Mingote, 
el regidor d'educació, Miquel Pérez, el regidor de l'Àrea de Territori, Cesc 
Juzgado, i  l' arquitecte municipal,  Ramon Calonge. Tanmateix s’ha realitzat 
només una única sessió de treball (que es va haver de fer a la Biblioteca a 
causa de la pluja), que caldrà reprendre el curs vinent.  
Les primeres idees, dubtes, propostes… plantejades pels nois i noies són les 
següents:  

-Dividir el parc en diferents zones per edats o per zones i posar-los 



 

 

noms: per colors, per personatges, o nombrar-los explícitament). 
-Fer una zona “trol” abstracte i amb llibertat d'acció pels nens i nenes. 

Estructura per posar-s'hi  a dins? 
-Hi pot haver un racó de cultura o amb personatges de conte, potser un 

lloc cobert? 
-Que hi hagi bancs i zona de pícnic 
-Font i opció de zona d'aigües o cortina d'aigua per posar-s'hi a sota a 

l'estiu. A l'hivern què es fa? 
-Parc + de 10.000 m2 
-+ arbres? Els que ja hi ha s'haurien de quedar on son. Es pot moure 

algun però millor que no. La vegetació es veurà més endavant en 
funció de la zona de pícnic 

-Bar al parc? 
-Aprofitar desnivell? Fer-hi tirolina? 
-A Antequera hi ha un parc guardonat original i creatiu 
-Part per trepar i reptar. Amb possibilitat de jocs dinàmics que s'hagi de 

crear. Que no sigui el típic parc 
-Adaptat a les persones amb discapacitat. Existeixen gronxadors 

adaptats per cadires de rodes 
-Part pels més petits 
-El nom del parc es podria canviar 
-Amb zona d'escalada i aventura  

  
4.4. La col·laboració amb el programa de Ràdio Rap107.edu. 
Els consellers i conselleres han participat en una edició del programa de 
ràdio RAP107.EDU, el dissabte 28 de maig de 9’45 a 11h, en què van 
comentar alguns temes d’actualitat de la vila i, sobretot, van explicar el 
treball que estaven fent al Consell d’Infants.   
 
 
 
 
 



 

 

5.PLENARI DE TANCAMENT. 
 
El plenari de tancament del Consell d’Infants es va realitzar el 31 de maig 
de 2016 de 9 a 11 del matí, a la Sala de Plens. Durant la primera hora, de 9 
a 10, els consellers i conselleres van preparar les intervencions de la 
segona part, ja oberta al públic i de caràcter institucional, en què amb el 
recolzament d’un power point van explicar la feina realitzada durant el 
curs2. Es va deixar per a una sessió de treball extraordinària posterior la 
realització de la valoració del curs per part dels consellers i conselleres per 
tal de disposar del temps necessari per preparar la intervenció de les 10h.  
Tanmateix cal assenyalar que finalment en aquesta convocatòria, que es va 
fer a meitats del mes de juny, no hi van acudir tots els conselleres i 
conselleres.  

 
Les dues parts es van celebrar a la sala de Plens, amb els consellers i 
conselleres asseguts al voltant de la taula, si bé entre una i altra els nois i 
noies es van aixecar, van deixar pas al públic assistent, i van entrar de nou. 
Darrera seu va entrar l’alcalde i la regidora d’educació.  

 
Com que es projectava el power point, l’escàs públic assistent va seure a la 
mateixa sala, entre la taula i la paret.  

 
L’acte institucional es va iniciar amb una petita presentació de l’alcalde i la 
invitació a explicar la feina feta. Seguidament els consellers i conselleres es 
van repartir aquesta explicació seguint el power point, que després van 
entregar a l’alcalde. En acabar, en Juli Bosch va explicar als consellers i 
conselleres les incorporacions realitzades a la Festa Major de Parets a partir 
de la seva participació. Aleshores el regidor i l’alcalde els van felicitar per la 
feina feta, van entregar el diploma acreditatiu als consellers de 6è que 
deixaven el Consell i a la resta els van emplaçar a continuar el proper curs.  

 

                                                           
2 Veure Annex 3.  



 

 

Per acabar, tots els conselleres i conselleres es van realitzar una fotografia 
amb l’alcalde.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

6.VALORACIÓ. 
 
El treball realitzat pel Consell d’Infants de Parets durant aquest curs el 
valorem positivament, atès que s’han aconseguit els objectius de treball que 
es plantejaven a principi de curs i s’han millorat aquells aspectes que, en la 
valoració del curs passat, s’havien considerat més fluixos. Concretament, 
pensem que s’ha millorat:  

1.- El nivell de comunicació i informació a les escoles i a les persones 
responsables del projecte de l’Àrea d’Educació de l’ajuntament. Tant a les 
unes com a les altres, se’ls ha comunicat amb anterioritat a la celebració de 
cada sessió del dia, lloc i ordre del dia i amb posterioritat, se’ls ha enviat un 
petit informe de resum de la mateixa.  

2.-L’interès de l’encàrrec rebut pels consellers i conselleres i el volum 
de feina a què han hagut de fer front. La participació en el disseny de la 
programació de la Festa Major, la forma amb què s’ha escoltat els nois i 
noies, s’han acollit les seves propostes i la informació que han anat rebent 
al llarg de tot el procés ha estat viscut de manera molt positiva per part de 
tots els nois i noies, que han pogut treballar de forma relaxada i motivats 
per la feina que feien. A més a més el fet de no desenvolupar diversos 
projectes en paral·lel, sinó d’ordenar les activitats consecutivament al llarg 
del curs ha ajudat a què els consellers i conselleres tinguessin ben clar 
quina era la feina que realitzaven en cada moment i s’hi trobessin còmodes.  

3.-La presentació de la feina realitzada al plenari de final de curs ha 
estat aquest curs més viscuda i emotiva per part dels nois i noies, tant 
perquè el tema ho permetia com perquè van comptar amb més temps per 
preparar-ho. No obstant, cal tenir en compte que el temps destinat a la 
preparació de la presentació del power point es va treure de l’activitat de 
valoració del curs per part dels propis consellers i conselleres, que es va 
passar a una altra convocatòria específica. En realitat,però, l’assistència a 
aquesta convocatòria, coincidint amb el final de curs i les activitats pròpies 
extraordinàries (colònies, festivals, etc...) no va ser unànime.  

 
Un altre aspecte del funcionament del Consell de Parets que creiem cal 
millorar de cara el curs vinent és el funcionament de la Bústia, ja que 



 

 

aquest curs només s’ha fet servir per a la participació dels alumnes de totes 
les escoles en els projectes propis del Consell d’Infants. Caldrà buscar 
estratègies per a dinamitzar la seva utilització amb propostes, crítiques i 
felicitacions que recullin també altres inquietuds dels infants respecte la 
seva vila.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

7.ANNEXOS. 
 
ANNEX  I: Qüestionaris de valoració enviats per les escoles. 
 
Escola Lluís Piquer 
 Valoració 

de l’1 al 10  
Comentari 

Suport i acompanyament als 
consellers i conselleres 

     9  

Informació a les escoles de les 
activitats realitzades pel Consell 
d’Infants  

      10  

Organització de les convocatòries 
i I els acompanyaments 

     10  

Nivell de col·laboració i implicació 
demanat a les escoles 

     9  

Temps dedicat i horari 
 

    8  Estaria bé saber totes les 
dates des de l ‘inici del curs. 

Idoneïtat dels temes treballats 
 

      8  

Nivell de satisfacció dels nens i 
nenes que hi han participat 

     9  

Visibilitat del projecte entre la 
ciutadania 

      6  

Acceptació del projecte entre les 
famílies 

      8 Les dels consellers molt bé 
les altres poc informades. 

Informació i vivència del projecte 
per part de la resta de nens i 
nenes  

      8 Els va agradar molt 
proposar les activitats per 
festa major. 

Funcionament general del 
projecte 
 

     9  



 

 

 Escola Pompeu Fabra 
 Valoració 

de l’1 al 10  
Comentari 

Suport i acompanyament als 
consellers i conselleres 

10  

Informació a les escoles de les 
activitats realitzades pel Consell 
d’Infants  

10  

Organització de les convocatòries 
i I els acompanyaments 

10  

Nivell de col·laboració i implicació 
demanat a les escoles 

8  

Temps dedicat i horari 
 

9  

Idoneïtat dels temes treballats 
 

10  

Nivell de satisfacció dels nens i 
nenes que hi han participat 

10  

Visibilitat del projecte entre la 
ciutadania 

 Els mestres no som de 
Parets 

Acceptació del projecte entre les 
famílies 

  

Informació i vivència del projecte 
per part de la resta de nens i 
nenes  

8  

Funcionament general del 
projecte 
 

9  

 
 
 
 



 

 

ANNEX II. Contactes del Consell d’Infant de Parets.  
Escola Persona contacte 

Nostra Senyora de Montserrat  93 562 03 56  col-nsmontserrat@xtec.cat 
HELGA MARTINEZ QUINTANA <hmartin9@xtec.cat>   

ACESCO  93 562 16 24 a8022732@xtec.cat 
Cristina Fernández Vega ( 5è): (Baixa maternitat) cferna98@hotmail.com  Estela (5è): estelacalabuig@gmail.com 

Vila Parietes  93 573 54 82 a8063916@xtec.cat 
Idoia Lafon Vega ilafon@xtec.cat 

Pau Vila 93 562 12 03 patronat.pauvila@parets.cat Mayka Juárez  
capestudis.pauvila@parets.cat 

 
Pompeu Fabra 93 562 06 16 a8022707@xtec.cat Rosa Maria 

rabella3@xtec.cat 
Lluís Piquer  93 562 16 03 ceiplluispiquer@xtec.cat 

* Canvi de direcció. Et poso el correu de 
la Sònia que serà secretaria però 

hauríeu de preguntar per una persona 
nova de contacte 

slloret2@xtec.cat   
 

Altres contactes 
 

Miquel Perez,  
regidor d'educació i director del 

programa de radio RAP107.EDU 
miquel.perez@parets.cat  

Montse Serrano,  
tècnica educació de l'ajuntament 

montse.serrano@parets.cat  
Myriam 

tècnica de l'ajuntament encarregada del 
lloguer d'espais (biblioteca de can 

rajoler) 

myriam.rodriguez@parets.cat  

Cristina 
Monitora que ens fa el retorn dels 

Consellers/eres a les escoles 
mafalda.moliner@gmail.com  

loopingesportilleure@gmail.com  
    



 

 

ANNEX III: Power point final de curs.  
 
 

Consell d'Infants 
de Parets del Vallès

2015-2016

 
 



 

 

Consell d'Infants 
de Parets del Vallès

2015-2016
Aquest curs hem treballat principalment 

dos encàrrecs de l'alcalde:
- Propostes per realitzar activitats 
noves en la festa major d'estiu
- Propostes per la remodelació 

del parc del Sot d'en Barriques

 
 

Propostes per la 
festa major d'estiu

Ens trobem amb en Juli Bosch 
per començar a parlar-ne

 
 
 



 

 

Propostes per la 
festa major d'estiu

Preparem les enquestes, 
les repartim als companys 

i en fem el buidatge

 
 
 
 

Propostes per la 
festa major d'estiu

Resultats de les 
enquestes:

1.-Activitat d'aigua2.- Activitat nocturna3.- Concurs de pastissos4.- Activitat de tir amb arc5.- Torneig o marató esportiva

 
 



 

 

Propostes per la 
festa major d'estiu

Li fem el retorn dels 
resultats de les 

enquestes a en Juli 
Bosch i concretem les 
propostes definitives

 
 
 
 

Propostes pel parc del
Sot d'en Barriques

Fem una pluja d'idees i comencem a treballar propostes

 
 



 

 

 

Propostes pel parc del
Sot d'en Barriques

Ens trobem amb l'alcalde de Parets, Sergi Mingote, el regidor d'educació, Miquel Pérez, el regidor de l'Àrea de Territori, Cesc Juzgado, i l' arquitecte municipal, Ramon Calonge.

Resolem dubtes i parlem sobre les primeres idees  per la remodelació del parc 

 
 

Participem al programa 
de radio RAP107.EDU

Programes d'aquest curs:- 28 de maig

Parlem de temes del Consell d’Infants, de la vila de Parets i d’actualitat.

 
 



 

 

Bústies del Consell
d'Infants

Els temes dels missatges sónprincipalment sobre elsTemes treballats al Consell:- Propostes per la festa major- Propostes pel Sot d'en Barriques

Seguim rebent missatges a les bústies del Consell d'Infants. 

 
 

Hem treballat en
algunes escoles...

 
 
 
 



 

 

I en espais municipals

 
 
 

Els consellers i conselleres 
pensem...

Una cosa que hem fet al Consell i que no volem tornar a fer és treballar en una activitat en la qual després no podrem participar..

El millor moment del Consell ha estat les xerrades divertides, la preparació de Cal Jardiner, conèixer gent nova...

Una cosa que hem vist al Consell i que ensha impressionat molt ha estat el treball intens, les visites de l’alcalde i regidores, la col·laboració dels companys de les escoles,...

Per a ser un bon conseller cal ser responsable, saber treballar en grup,Saber mirar el poble amb uns altres ulls,Saber raonar i ser raonable, saber estar,Saber parlar i escoltar, aportar idees,…

 
 
 



 

 

Moltes gràcies i fins al curs vinent!
Els consellers i conselleres del curs 2015-2016 han estat:

Ferran  MartinezVinyet IdañezMaria CasanovasOriol Garcia  David Fernández Inés LópezÀneu PuértolasPau DelgadoPaula AdelmarPol Ramírez

Marçal Pérez  Joan Prat  Emma Sesat  Dana RomeroKike Castells Cèlia Martinez Martí MartinezMartí BladéLaia Martínez 
 

 


