Acta del dia 08/02/2012

HAN ASSISTIT:
David Rodríguez, Estel Masaguer i Estel Ramoneda de l’Emili Carles-Tolrà, Xavier Jara del
Joan Blanquer, Ainhoa Asina i Clàudia Moya del Bonavista, Laura Gómez, Adrian Valderrama i
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.
ACTA DE LA SESSIÓ:
La Mª Antònia (regidora d’Educació) asisteix a la reunió perquè els representants de l’Emili
Carles-Torlà volen defensar la necessitat de tenir un espai fixe on fer els intercanvis del Banc
del Temps.
Comencem amb aquest tema. Cada escola va donant la seva opinió de tot el que es
demanava a la segona activitat (equipaments que es farien servir per fer els intercanvis, edat
dels usuaris del Bdt del Consell d’Infants, com es faria la difusió, logo).
El Víctor Cuervo (regidor adjunt d’esports) ha vingut per saber quines propostes tenen els
representants per la jornada esportiva que substituirà el torneig de futbol.

Web:
S’hauria de crear una web com la de Sant Cugat, que agrada a tothom. La inscripció s’hauria
de recollir a les escoles o al Sac perquè cal que els pares/mares signin l’autorització (que
tenim bastant a punt). Un responsable de la web entraria les inscripcions i el que cadascú vol
ensenyar-a i aprendre. Els socis del Bdt tindrien un número de registre que els permetria
entrar al fòrum per veure què poden intercanviar. Hi haurà una adreça de correu electrònic de
cada usuari perquè els socis es puguin posar en contacte entre ells i fer els intrecanvis.
Altres coses que hauria de tenir la web:
-

Espais: recull de possibles espais on fer els intercanvis amb tota la informació necessària
(horari, tipus d’intercanvi que s’hi pot realitzar, si cal demana-lo abans o no...)

-

Incidències: un espai on poder escriure les incidències que vagin sortint de manera que es
puguin anar millorant.

Es proposa que els representants del Consell puguin provar la web sollicitant-se intercanvis
entre ells.
La Mercè parlarà amb els tècnics que ens poden fer la web perquè comencin a treballar-hi.
Quan comenci a tenir material l’anirà passant.

Espai pels intercanvis:
Els de 5è de l’Emili Carles proposen que hi hagi un espai fixe almenys un dia a la setmana.
Les representants de 6è proposen utilitzar diferents espais per fer els intercanvis: l’Espai Tolrà
(bàsquet, patinatge, futbol, ballar...), el Mirador (reforç, treballs, dibuix, idiomes...), camp de
futbol (almenys un cop al mes), plaça de Can Carner (bàsquet)
El Mestre Pla diu que cada parella que faci un intercanvi es posi d’acord pel lloc on es farà
però que pugui tenir accés al Mirador, a la biblioteca i a les pistes d’atletisme.

El Casal diu que voldrien fer servir l’skate park (patinet i bici), el Mirador (extraescolars,
estudiar, informàtica i idiomes), l’Espai tolrà (dins i fora per fer esports, bici, teatre i
patinatge), la biblioteca (estudiar), cases paticulars (cuina), escoles (cuins, esports i
informàtica), pistes d’atletisme (esports), parc de colobrers (esoprts, gimcana, pichi,
geocatching), piscines municipals (natació).
Finalment, tots/es els representants diuen que és més fàcil que les persones que fan
l’intercanvi es posin d’acord sobre quin espai faran servir que no que hi hagi un lloc fixe obert
només un dia a la setmana. L’espai que s’escullís i el dia que estigués obert condicionaria
massa els intercanvis. A la web es farà un llistat amb els espais que es poden demanar, els
horaris, el tipus d’activitat que s’hi pot fer i la informació que calgui per demanar-lo, si
calgués.
Els regidors i la Mercè parlaran amb els equipaments.

Edat dels usuaris del Banc del Temps:
La Immaculada, el Casal, el Mestre Pla i un 6è del Sant Esteve proposen de 5è a 2n d’Eso.
L’Emili Carles-Tolrà proposa de 3r o 4t a 2n d’Eso.
El Bonavista proposa de 5è a 1r d’Eso.
Els de 5è del Sant Esteve i el Joan Blanquer proposen 5è i 6è i de 4t a 6è respectivament.
En parlem i tothom vol allargar-ho fins a 2n d’Eso per tenir l’oportunitat d’utilitzar-lo més
temps. Es valora que és millor començar a 5è perquè si són més petits costarà que es

Difusió:
Tothom veu clar que cal informar molt bé a les famílies.
Es farien anuncis a l’Actual per donar a conèixer el banc del Temps i la web.
Anuncis a Ràdio castellar.
Cartells a cada escola/institut.
Es va escollir un logo d’entre totes les propostes que van arribar.

- Jornada esportiva:
-

El Joan Blanquer proposa jugar a futbol, escacs, bàsquet, tennis, hoquei, atletisme i
natació.

-

L’Emili Carles-Tolrà proposa bàsquet, futbol, patinets, ping pong, mata conills, peste alta,
pichi, beisbol, bici.

-

El Sant Esteve una cursa de trastos des de l’era d’en petasques. Curs de patinets.

-

El Mestre Pla proposa una gimcana esportiva per 5è i 6è.

-

El Bonavista proposa fer proves a les pistes d’atletisme fora de l’horari escolar. Un dia per
5è i un dia per 6è.

-

Els representants de la Immaculada proposen continuar amb el torneig de futbol, que des
dels centres es va demanar que es deixés de fer.

-

El Casal proposa fer proves dora de l’horari escolar amb equips mixtes: atletisme, relleus,
bàsquet, voleibol, bitlles, handbol.

Quedem que es parlarà amb els centres per pregutar-los si volen fer una jornada
esportiva dins o fora de l’horari escolar.

Ràdio:
El dimecres 14 els representants del Sant Esteve van a la Ràdio.

Propera trobada:
3 de maig

