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ACTA SESSIÓ 5 

Lloc: Escola el Bruc en format presencial   

Data:  16 de juny de 2021   

Hora: de 12:00 a 13.00 

Assistents: membres del Consell d’Infants (5è i 6è)  

Dinamitzadors: Alcalde, Regidora, tutora de cada classe, Jenni i Alba. 

 

1. PRESENTACIÓ I OBJECTIUS  

En aquesta cinquena sessió de treball del CIM, amb la temàtica d’enguany més 

treballada i amb els resultats de les votacions damunt la taula, s’organitza la sessió 

de tancament per explicar com s’ha desenvolupat el projecte i explicar quins han 

estat els resultats. 

La sessió compta amb la presència de la Regidora de participació ciutadana i l’Alcalde.  

D’aquesta manera els consellers/es fan entrega de l’informe final i de les seves 

propostes a l’equip de govern de l’Ajuntament. 

2. DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ  

La primera part de la sessió ha consistit en una presentació breu per part de les 

dinamitzadores. 

S’ha explicat el projecte, s’ha repassat la logística, les sessions, l’espai, la temàtica, 

etc. S’ha fet una valoració general de tot el procés participatiu indicant especialment 

la casuística d’enguany a causa de la crisi sanitària COVID19. 

A continuació ha fet una intervenció l’Alcalde de Riells i Viabrea. Ha repassat aquelles 

demandes de les edicions anteriors, ha explicat com algunes d’elles efectivament 

s’han realitzat i s’han materialitzat. Per això ha agraït a tots els consellers/es la seva 

tasca i la seva implicació a l’hora que ha posat en valor la seva feina. 

Ha comentat també algunes de les propostes que han fet enguany pel que fa als 

parcs infantils. És evident que no és possible atendre totes les demanes / propostes 

donat que s’ha de tenir en compte la viabilitat tècnica i econòmica de totes elles, però 

ha insistit una vegada més que l’Ajuntament escolta al consell d’infants i que ells 

tenen molt a dir al poble. 

Seguidament alguns consellers de 5è i alguns consellers de 6è han llegit un breu 

discurs per fer entrega de tot el material elaborat al llarg del curs a la Regidora i a 

l’Alcalde. 

A continuació s’ha fet un sorteig entre tots els membres del CIM d’una samarreta 

amb el logo del Consell. En total s’han donat 10 samarretes. 
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A continuació s’ha fet entrega d’un obsequi per cadascú dels membres del CIM, una 

bossa de roba multifunció amb el logo del Consell. 

Per últim s’ha acabat amb una fotografia grupal per fer el tancament formal de l’edició 

del Consell d’Infants Municipal 2020-2021. 

 

ANNEX 

Resultat de les votacions a la darrera sessió de debat/treball: 

Consellers/es de 5è 

Skate Park (6 vots per reformar o ampliar) :  

- Instal·lar una Tirolina (s’ha votat dues vegades) 

- Una rampa adaptada a un nivell infantil  

- Joguines amb pneumàtics  

Parc Plaça de la Vila (4 vots per reformar o ampliar):  

- Barra de bombers  (s’ha votat tres vegades)  

- Matalàs elàstic  

- Taula pin pon  

- Tassa rodant  

- Arbre d’escalada  

 

Parc del Carrer de les escoles (14 vots per reformar o ampliar) 

- Porteries 

- Tobogan  

- Tassa gegant (s’ha votat dues vegades) 

- Tirolina (s’ha votat tres vegades) 

- Camp de futbol petit 

- Matalàs elàstic  

 

Parc de l’institut (9 vots per reformar o ampliar)  

- Tirolina (s’ha votat dues vegades) 

- Aplanar el terreny  

- Tobogan gegant  

- Arbre d’escalada  

 

Parc poliesportiu de Junior Park (4 vots per reformar o ampliar)  

- Arbre d’escalada 

- Tobogan gegant  

- Sorral  
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Parc d’ordenació (12 vots per reformar o ampliar)  

- Barra de bombers (S’ha votat dues vegades) 

- Arbre d’escalada (s’ha votat dues vegades  

- Sorral  

- Arreglar el tobogan  

- Tirolina 

- Arreglar el gronxador  

Parc Carrer Escrivà de Balaguer (Junior Park) (17 vots per reformar o 

ampliar) 

- Arbre d’escalada (s’ha votat dues vegades) 

- Gronxador de roda 

- Una font 

- Tirolina 

- Camp de futbol petit 

- Matalàs elàstic  

Consellers/es de 6è 

Skate Park (6 vots per reformar o ampliar) 

- Rampa infantil 

- Rampa més gran 

- Taula de pin pon  

- Una font  

Parc Plaça de la Vila (1 vot per reformar o ampliar) 

- Tirolina (s’ha votat dues vegades) 

- Xarxa de vòlei (s’ha votat dues vegades) 

- Arbre d’escalada 

- Taula pin pon  

- Tobogan espiral (s’ha votat tres vegades) 

Parc del carrer de les escoles (12 vots per reformar o ampliar)  

- Xarxa de vòlei (s’ha votat dues vegades)  

- Taula de pin pon  

- Tirolina 

- Jocs adaptats per a persones amb mobilitat reduïda  

Parc de l’institut (17 vots per reformar o ampliar)  

- Taula pin pon  

- Jocs de fusta 

- Tirolina (s’ha votat quatre vegades) 

- Tassa rodant 

- Arbre d’escalada  

- Xarxa vòlei  
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Parc d’ordenació (9 vots per reformar o ampliar)  

- Jocs de fusta 

- Taules de pin pon  

Parc poliesportiu Junior Park (4 vots per reformar o ampliar) 

- Jocs de fusta  

- Font  

- Arreglar el parc en general  

Parc Escrivà de Balaguer (5 vots per reformar o ampliar)  

- Aplanar el terreny  

- Tirolina (s’ha votat dues vegades)  

 

RESULTAT DE LES VOTACIONS PER PRIORITZAR 

Skate Park 6 6 12 

Plaça de la Vila 4 1 5 

Parc carrer Escoles 14 12 26 

Parc Institut 9 17 26 

Poliesportiu Júnior Parc 4 4 8 

Parc d’Ordenació 12 9 21 

Parc Escrivà de Balaguer 17 5 22 

 

Recordem que el Consell d’Infants Municipal de Riells i Viabrea ha votat per fer canvis 

i millores inicialment als parcs del carrer de les Escoles i al parc de l’Institut. 
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3. RECULL FOTOGRÀFIC. 
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