Acta trobada del Consell d’Infants
24 de febrer de 2011

Han assistit a la trobada: l’Estel Ramoneda i el David Pareja de l’Emili CarlesTolrà; la Júlia Martínez, la Maria Martínez, la Berta Alguersuari i dues
suplents del Joan Blanquer; la Irina Gallardo, la Clàudia Moya i l’Ivan Guillen
del Bonavista; l’Oscar Galera, Marc Parés i un suplent del Mestre Pla; la Laia
Canalías, l’Eric Del Pino, el Marc Robert, el Guillem López i un suplent del
Sant Esteve; el Guillem Mimó i la Marta Pararyre del Casal; l’Oriol Gibert de
la Immaculada; la Mercè Costa d’Educació i la Georgina Casas de
dinamitzadora del Consell.
Va vindre una senyora que es deia Marina Muntada. Ella és cap del
Departament de Medi Ambient i una de les responsables del procés
participatiu del Pla de Mobilitat.
Ens va parlar de les propostes que vem fer de la 1era activitat
I aquí teniu els resultats :
Transport públic :
-millorar horaris de autobusos: sí, vem dir de intentar de no fer tanta
volta per anar als llocs.
-millorar preus de autobús : no, perquè això no ho fem nosaltres si no la
generalitat.
-crear més línies per dins del poble : més endavant però ho posem al
document del Pla de Mobilitat.
-fer un transport públic més ràpid :més endavant , a més hi han hagut
bestantes queixes sobre això.

Transport privat :
-fer accions perquè la gent comparteixi cotxe : ja van fer una pagina web
i no va anar gaire bé perquè a la gent li feia cosa portar gent desconeguda
a dins del teu cotxe....
-fer carrils bicis per castellar: no se sap , perquè nesecitem unes vcreres
molt amples i per tot castellar no les podem posar, a més aquí a castellar
no s’utilitza gaire la bicicleta.

Espai public:
-millorar el manteniment : no és del tema de mobilitat. Ho presentarem al
Ple Municipal a finals de curs.
-fer voreres més altes : sí , perquè estan una mica desgastades.
-fer més camins escolars . Si, perquè hi han escoles que no ho tenen.
-posar més miralls. Si (segons a quins carrers)
-posar bancs més grans a les parades de autobus: més endavant

-posar pilones . No se sap en quins carrers
-posar cendrers als parcs: més endavant , quan tinguem més informació
de la norma "antitabac". No ho posem al Document del Pla de Mobilitat,
ho deixem com a proposta per presentar al Ple.
-arreglar fonts i parcs . Més endavant .

Mobilitat reduïda:
-posar rampes : segurament sí peró en llocs adequats per fer-ho (que la
inclinació de l’escala permeti fer-ho)
-ampliar voreres. Llarg termini.

També vem fer algunes propostes :
-fer lema pels mini bus (els autobusos de aquí )

Com que no vem tenir temps de treballar la segona activitat vem quedar
que farem una altra trobada el dijous 17 de març.
Dissabte 26 de febrer quedem amb els representants que llegiran les
propostes del Pla de Mobilitat a dos quarts d’una al Casal d’Avis de la
Plaça Major. Són l’Oscar Galera, la Júlia i la Maria Martínez, la Clàudia
Moya i el Guillem López.

