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Acta 3ra  sessió ordinària del Consell d’infància de l’Ajuntament d’Argentona  
 
Data: 03/02/2021 
 

Temes treballats i acords presos: 

 

1- Aprovació de l’acta de data anterior. 

Queda aprovada 

 

2.- Escollir els càrrecs del Consell 
 
Es realitza sorteig per escollir president/a i instagramer de la sessió d’avui i el 
resultat és el següent: 
 
President/a: U  
Instagramer: M  
 

 fa un petit incís i ens comenta que ja ha realitzat l’ingrés 
corresponent al donatiu que el Consell d’Infància realitza a les ONG’s Open Arms i 
Hospital Sant Joan de Dèu. 

 
 

3.-  Projecte Camins escolars 
 
La tècnica d’Urbanisme i Obres de l’Ajuntament, , es connecta per 
explicar-nos breument en què consisteix el projecte de Camins Escolars i de quina 
manera podria participar el Consell d’infància. 
 
Els explica que la visió d’ells és la més important per poder dissenyar el projecte 
correctament i per que els camins siguin més segurs.  
 
També els explica que no només s’han d’implicar en aquets projecte dels Camins 
Escolars l’Ajuntament i els nens i nenes del consell, si no que han de fer partícip a 
pares, mares, escoles, comerços, etc... per que entre tots aquest projecte funcioni. 
 
La  comenta que ha parlat amb el regidor i que aquest li ha comentat, que la 
intenció de l’equip de govern és que el projecte dels camins Escolars es pugui 
implementar al mes de setembre d’aquest any. 
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Els consellers i conselleres de l’any anterior comenten que en relació al projecte 
dels camins escolars, es van dividir en grups i van dibuixar els mapes d’aquets 
camins i els van fer arribar a l’Ajuntament.  
 
La  explica a la tècnica d’urbanisme que ja té la documentació recollida i que 
li farà arribar immediatament per que ella la pugui revisar i així avançar en el 
disseny del projecte. 
 
La  pregunta als consellers i conselleres quines idees els ha quedat de 
les explicacions que ha donat la tècnica d’urbanisme i els proposa que dibuixin i/o 
expliquin que consideren ells que ha de tenir un camí escolar. 
 
Els consellers i conselleres proposen que un camí escolar ha de tenir: 
 
 

- Pas de vianants 
- Senyal de Stop 
- Senyalització de camí escolar 
- Senyalització que indiqui quants minuts  queden per arribar a la escola 
- Cada 10 metres una línia pintada de diferent color per a cada escola. 
- Posar el nom de la escola a cada línia de color. 
- Posar fletxes en lloc de línies 
- Notificar a les escoles dels camins escolars 
- Implicar als comerços en el projecte 
- Proposar a l’ajuntament que els comerços obrin abans  
- Preguntar als comerços si volen participar 
- Posar el logo dels camins escolars en cartells i si no es pot estampar-lo al 

terra. 
  
Un conseller i una consellera ens mostren el dibuix que han realitzat sobre els 
Camins Escolars. 
 
L’instagramer ens explica sobre que farà els dibuixo dels temes tractats avui al 
consell. 
 
La  proposa als consellers i conselleres que per a la propera sessió del 
Consell d’Infància, facin una cerca a d’altres municipis sobre com estnt fent elsl els 
camins escolars. 
 
La  els proposa també que a la escola demanin un espai per poder 
traslladar als companys i companyes tot el que esta fent el consell d’Infància i un 
conseller comenta que ell ho va demanar a la seva escola i que el professor no el 
va deixar fer-ho. 
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La  es compromet a enviar un mail a les escoles per demanar-les un espai  
als consellers i conselleres on puguin traslladar als seus companys la informació 
sobre els camins escolars. 
 
Decidim els dibuixos per penjar a l’instagram. 

 
 
S’aixeca la sessió, essent les 19:05 h. 

 

A Argentona,  

 

 

 

Secretària del Consell d’Infància 

 




