
 

 

 

 Es pregunta als Consellers i Conselleres què porten a les seves carpetes del Consell 

d’Infants, i expliquen que duen: el Reglament del Consell d’Infants, el llistat de membres, 

un tríptic sobre els drets dels infants, els seus diplomes de participació, algunes notes 

que han pres a sessions prèvies i, alguns, actes de sessions anteriors. 

 

 Arran d’això, comentem que, quan es prenen decisions en grup, és important 

apuntar el més important dels debats i els acords assolits, i comprovar que el que 

cadascú va dir es va interpretar correctament per la resta. Per aquest motiu, es reparteix 

una còpia de l’última acta i dediquen un parell de minuts a revisar que no hi hagi errades 

i que no falti cap informació rellevant. 

 

 

 

Alguns membres ja porten targetes amb les idees que els hi ha donat els seus 
companys de classe des de l’última sessió, però d’altres no, així que, durant 5 minuts, 
treballen en parelles (per classes), per apuntar les propostes que han rebut (i apuntar de 
noves, si s’escau). 

 
A continuació, s’agrupen per escoles i fem un joc perquè plantegin les seves 

propostes: es col·loca una roba negra al mig i a cada banda seu una persona de cada 
escola; quan cau la roba a terra, han de dir el nom de l’altra persona, i qui ho fa primer 
pot dir la seva idea per fomentar la mobilitat a peu a Prats. Encara que està bastant 
igualat, finalment guanya l’Escola Lluçanès. 

 
Les idees que donen en el transcurs d’aquest joc són les següents: 

 Instal·lar més aparcaments de bicicletes. 

 Iniciar un servei de minibús al poble, amb diverses parades. 

 Habilitar carrils-bici, sobretot al centre del poble i en el camí cap a les escoles. 

 Delimitar més passos de vianants. 

 Fomentar l’obertura de més botigues de bicis al poble. 

 Reduir el nombre d’aparcaments per a cotxes (si no tenen on aparcar, el trauran 
menys de casa). 

 Fer que la benzinera tanqui més hores (argument similar a l’anterior). 

 Arreglar camins fora del nucli urbà, reservats només per a vianants i bicicletes. 

 Fer un concurs a les escoles, perquè l’alumnat hi vagi caminant. Expliquen que a 
l’Escola Lluçanès ja es va dur a terme una iniciativa d’aquest tipus, en la qual els 
posaven un segell a una cartilla per cada dia que hi anaven a peu, i si la 
completaven, rebien un regal. 

 Augmentar l’oferta de taxis. 

 Instal·lar semàfors per a vianants. 
 

En el moment de revisió de les propostes en plenari, no hi ha més comentaris 

afegits, així que s’acorda amb els Consellers i Conselleres que comentaran aquestes idees 



 

 

amb les seves companyes i companys, i que a la següent sessió intentarem seleccionar-

ne les més interessants per aprofundir més en aquestes propostes.  

 

 

 

Dos Consellers aprofiten per informar sobre algunes deficiències que han trobat 

recentment: 

 El Martí diu que la xarxa de la cistella de bàsquet instal·lada a la Plaça Països 

Catalans està embolicada i en mal estat. Convindria substituir-la. 

 El Riki comenta que al final del Carrer Montseny hi ha unes canonades preparades 

per ficar-hi una font, però fa temps que és així i encara no hi ha cap font. 

Es transmetrà aquesta informació als responsables de l’Ajuntament, perquè puguin 

valorar quines accions cal dur a terme. 


