
Acta del dia 03/05/2012 
 

HAN ASSISTIT: 

David Rodríguez, Estel Masaguer i Estel Ramoneda de l’Emili Carles-Tolrà 

Júlia i Maria Martínez del Joan Blanquer 

Adrian Valderrama Oscar Galera del Mestre Pla 

Izan Romero, Gina Zuñet, Pau López i Antonio Muñoz del Sant Esteve 

Laura Guirado i Carla Farriol del Casal 

Aarón Cerezo i Oriol Gibert de la Immaculada. 

Ainhoa Alzina i Aina Domingo del Bonavista 

La Laura i la Noelia del Mestre Pla avisen que estan de colònies. 

 

ACTA DE LA SESSIÓ: 

 

-JORNADES ESPORTIVES 

Hi ha dos centres que prefereixen fer-les dins de l’horari escolar (Sant Esteve i el 

Casal) i dos centres que volen fer-les fora de l’horari escolar (l’Emili Carles-Tolrà i el 

Bonavista) Es parlarà amb els centres. 

Els representants creuen que és millor fer-les dins l’horari escolar perquè pugui 

venir tothom, perquè els mestres puguin ajudar a organitzar-les i perquè així no 

vindran els pares (cosa que va portar alguns problemes en el torneig de futbol del 

curs passat) 

S’acorda que es passarà una proposta als centres i, si tothom hi està d’acord es 

podrà començar a organitzar. Si hi ha alguna escola que no hi està d’acord en 

tornarem a parlar. La proposta és: 

Dates: dos matins del mes de juny, un dia per 5è i un dia per 6è. 

Horari: de 9.30h a 12.00h 

Lloc: Espai Tolrà (perquè és gran i perquè permet fer jocs a dins com el bàsquet i 

el futbol sala i jocs a fora). Si no, també es podria mirar de fer a les pistes 

d’atletisme, per exemple. 

Jocs/esports: Les activitats que es van proposar van ser : 

-ping-pong (tennis taula)  -handball 

-futbol sala                      -bitlles 

-bàsquet                          -relleus 

Observacions: s’ha de recalcar que els equips seran mixtes i que es faran 

diferents esports i jocs. 

 

-CURSA DE TRASTOS. 

S’ha proposat de parlar amb la gent que organitza la cursa de trastos que es 

realitza a la festa major del poble, perquè facin una categoria per nens de 5è i 6è. 

 



-BANC DEL TEMPS: 
 
Hi ha una web (Banc del Temps Pont del Dimoni) que s’adapta al que necessitem i 

ens poden passar l’aplicació. Hi ha diferents apartats (què és un banc del temps, 

com funciona, tipus d’intercanvis, condicions d’ús, ofertes, demandes, contacte...). 

Ens han passat informació que ens ha anat molt bé. El pas següent és crear la web. 

Els representants del Consell d’infants seran els encarregats d’inscriure a les 

persones interessades de participar en el projecte. 

La Mercè donarà un full a tots els representants amb l’informació del funcionament, 

abans de començar. 

S’ha proposat que per fer publicitat es faran cartes als pares, cartells, pancartes. El 

dia que es realitzaran els cartells serà el 17 de maig a les 17:30 a Ca l’Alberola, hi 

estan convocats tots els representants.  

 

-MOBILIARI URBÀ 

Durant aquets dies s’ha proposat que es recullin incidents o queixes del l’estat dels 

parcs, fons,etc… del poble. A la pròxima trobada es farà un llistat que es mirarà de 

fer arribar a l’alcalde Ignasi, perquè hi pugui posar remei. 

- L’Emili Carles comenta que la font de la plaça no funciona bé. El curs passat 

en una trobada del Consell ens van dir que s’arreglaria la plaça (font i 

passos de vianants) però no s’ha fet res. 

- Hi ha algunes zones amb poca llum (Crta Sabadell, Carrer Lleida, Carrer 

Catalunya) i en canvi, a les escoles hi ha llums encesos a la nit. 

 
 
Ràdio: 
 
El dimecres 9 els representants del Bonavista van a la Ràdio. 
 
Propera trobada: 
17 de maig: per fer cartells, fotos i acabar de tancar temes pel dia 31 de maig 
31 de maig: acte de presentació de propostes al Ple municipal 


