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1. PREAVÍS SESSIÓ DE CLOENDA I REVISIÓ DE L ’ACTA 

 Aprofitant l’estona del dinar s’explica als 7 membres presents (el Martí Vilamú no 
va poder assistir-hi) que aquesta serà la última sessió del curs 2018-2019 del Consell 
d’Infants que tindrà lloc al migdia, ja que la següent ja serà la sessió de cloenda, el 15 de 
maig, i serà a la tarda perquè serà oberta. 
 Es remarca que això fa que aquesta sessió sigui encara més important, ja que s’han 
de treballar les propostes que es presentaran en la sessió de cloenda, la qual comptarà 
amb la presència de companys i companyes de classe i de representants polítics de Prats 
de Lluçanès. 
 
 A continuació s’entrega una còpia del resum de la sessió anterior i es llegeixen en 
veu alta les propostes per millorar la mobilitat a peu que van plantejar. 
 
 

2. DESENVOLUPEM LES IDEES SOBRE MOBILITAT A  PEU  

 A la sessió del 13 de març, els 
consellers i les conselleres ja van fer una 
primera pluja d’idees sobre com millorar la 
mobilitat a peu dins del municipi, arran de 
les converses que havien mantingut amb 
altres companys i companyes de classe. 
 
 Després d’un temps per poder 
reflexionar sobre aquestes propostes, tant 
individualment com amb altres infants a les 
escoles, a la sessió del 10 d’abril van debatre 
sobre les idees plantejades i van prioritzar 
aquelles que els van semblar més 
interessants. A continuació, cada 
conseller/a va decidir en quina proposta 
volia treballar, per fer un mural explicatiu i 
presentar-la en públic el dia de la sessió de 
cloenda 

 
Durant la resta de la sessió, van desenvolupar les diferents idees amb més detall i 

les van plasmar a uns pòsters, per poder fer la presentació el dia 15 de maig. 
 Pàrking de bicicletes (Joan). 
 Trenet / Minibús urbà (Carlota i Riki). 
 Carrils bici (Lara i Xènia). 
 Passos de vianants (Pep). 
 Concurs a les escoles (Jan). 
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 Degut a les limitacions de temps, no els hi va ser possible acabar de preparar els 
pòsters i les presentacions. Per aquesta raó, vam acordar que intentarem fer la sessió de 
cloenda una mica més tard (cap a les 18.00 hores), de manera que els consellers i les 
conselleres disposin de temps abans per preparar les seves intervencions. 


