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ACTA – SESSIÓ INAUGURAL CONSELL D’INFANTS DE RIELLS I VIABREA 

LLOC: Casal del poble 

HORA: 9.00 

ASSISTENTS: Alcalde: Josep Maria Bagot, regidor d’ensenyament: Felipe González, regidora de 

participació ciutadana: Adriana Puig, el tècnic de comunicació de l’Ajuntament: Oriol Jordan i 

les tècniques de participació de l’Ajuntament: Jenni Gallardo i Marta Contreras 

Alumnes de 5è i 6è de l’escola el Bruc, el professorat i la cap d’estudis.  

1. Desenvolupament de la sessió 

La sessió es distribueix en tres parts: 

a) Parlaments 

b) Sorteig 

c) Entrega d’obsequis 

En l’apartat de parlaments, l’alcalde i el regidor d’ensenyament donen el tret de sortida a 
l’acta i expliquen a grans trets l’objectiu del projecte i la voluntat política en aquest sentit. La 
part tècnica explica el funcionament del consell d’infants.  

Per poder realitzar el sorteig, s’escull a la cap d’estudis com a mà innocent. El resultat del 
sorteig és el següent: 

 Curs de 5è A 

o Representants: Èrica Bosch Maynou i Amy Martínez López 

o Substitut: Jan Montero Cortés 

 Curs de 5è B 

o Representants: Alex Darwin Jaime Herrera i Marina Rus González 

o Substitut: Eric Cañas Méndez  

 Curs de 6è A 

o Representants: Víctor Alcon Roig i Ainhoa Navarro Pacheco 

o Substitut: Rubén Hidalgo Barrientos 

 Curs de 6è B 

o Representants: Alex Da Silva Cascos, Lara Morral Casimiro i Aleix Pagès 
Serra 

o Substitut: Alina Esikova 

Al finalitzar el sorteig han pujat a l’escenari els alumnes de cinc en cinc, cridats per ordre de 
llista i s’han fotografiat amb els membres de l’equip de govern que els han fet entrega d’un 
petit obsequi: una bossa, un bloc, un llapis i una xapa amb la imatge del CIM.  
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2. Valoració  de la sessió 

El desenvolupament de la sessió s’ha donat correctament i en l’horari concretat. L’acollida del 
projecte ha estat molt bona per part dels alumnes.  

 

La sessió ha finalitzat a les 10.00 del matí.  

 

mailto:ajuntament@riellsiviabrea.cat

