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ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA DEL CONSELL MUNICIPAL D’ INFANTS DE 
TARRAGONA CELEBRADA EL DIA 13 DE DESEMBRE DE 2012  

 
Assisteixen a la sessió 
 
President delegat  
Joan Sanahujes Rull 
 
VOCALS 
Xavier Prió Roca 
Noemí Casanovas Bea 
Júlia Rovira Duch 
Leyre Calvar Martínez 
Héctor Varela Delaney 
Daniel Carreras Postigo 
Ànjoli Galceran Piñol 
Mateos Ríos Crespo 
Sergio Rodríguez García 
Meritxell Fà Buyò 
Joan Masdeu Solé 
Àlex Viejo Montserrat 
Adela Armengol Tomàs 
Francesc Lázaro Martí 
Mia Albacar Ferrer 
David Campo Berbel 
Andrea Vico Sánchez 
Reynald Guiao Valencia 
Daniel Hernández Giménez 
Leo Broadhurst Mallol 
Irina Badia Solé 
José Juan Acero de Dios 
Ma. Josefa Rivas Hernández 
 
NO ASSISTENTS 
Xavier Villamayor Caamaño 
Maribel Bosch Galià 
M.Victòria Pelegrín Casanova (excusa) 
Robert Vendrell Aubach 
Arga Sentís Maté 

 

 
 
Secretària delegada suplent    
Maria Rosa Nevado Silva 
 
Essent les 18 hores, del dia 13 de 
desembre de 2012, es reuneixen al Saló 
de Plens de l’Ajuntament de Tarragona, les 
persones referenciades al marge, per 
tractar el següent ordre del dia: 
 
1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA 
DE LA SESSIÓ DEL CONSELL 
MUNICIPAL D’INFANTS, CELEBRADA 
EL DIA 9  DE MAIG DE 2012.  
 
S’eleva a votació l’acta de la sessió i  
s’aprova per unanimitat dels membres del 
plenari. 
 
2. PARAULES DE LA PRESIDÈNCIA 
 
En primer lloc va donar la benvinguda al 
Consell a dos nous centres de Tarragona:  
l’Escola Pau Delclòs i al Col·legi Sant 
Domènec de Guzman. 
 
Posteriorment el president pren la paraula 
per indicar que el Consell Municipal 
d’Infants de Tarragona va presentar, el 
passat 2 de juny de 2012, a l’eurodiputada 
del Parlament Europeu Sra. Maria Badia, 
les conclusions i propostes de treball sobre 
la Carta de Drets Fonamental de la Unió 
Europea.  
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El president continua informant que, al mes d’octubre, el Consell d’Infants ha rebut una 
carta del president del Parlament Europeu, Sr. Martin Schulz, la qual llegeix en veu alta 
i en fa entrega de dues còpies per a cadascun dels petits consellers i conselleres, una  
perquè la llegeixin a classe, i l’altra per als seus centres. 
 
També indica que ha arribat al Consell, de manera informal, la voluntat de fer un 
“patronatge”, i que aquest tema està per detallar encara que ja s’ha començat a 
preparar alguna cosa. 

 
El president delegat comenta que el Consell està  molt content per aquesta carta  i que 
una vegada desenvolupades les propostes a la nostra ciutat es farà  arribar la feina 
feta al Parlament Europeu mitjançant la Oficina d’Europe Direct de l’Ajuntament de 
Tarragona, la qual es va posar en contacte amb l’eurodiputada del Parlament Europeu, 
la qual cosa aprofita per agrair  la seva gestió. 

 
D’altra banda indica que tenint en compte que uns dels objectius del Consell és ser 
cada vegada més present a totes les activitats i esdeveniments que es porten a terme 
a la nostra ciutat, dirigits als nens i nenes, aquest any, el Consell ha rebut la invitació 
de la Comissió de  Cavalcada de Reis 2013,  per participar-hi. Dóna les gràcies a la 
consellera de Cultura, Patrimoni i Festes, la Sra. Carme Crespo, per la seva gestió. 
 
3. NOMENAMENT DELS NOUS CONSELLERS I CONSELLERES  
 
La secretària delegada va cridant als nous petits consellers i noves petites conselleres, 
els quals van recollint el distintiu de la mà del president delegat i dels altres membres 
del CMIT. Els nou membres són: 
 
CENTRES CURS REPRESENTANTS 

ESCOLA CÈSAR AUGUST  5è Joan Masdeu Solé 

 5è Àlex Viejo Montserrat 

COL·LEGI SAGRAT COR  5è Adela Armengol Tomàs 

 5è Francesc Lázaro Martí 

 5è Mia Albacar Ferrer 

COL·LEGI EL CARME  5è David Campo Berbel 

 5è Andrea Vico Sánchez 

COL·LEGI JOAN ROIG  5è Reynald Guiao Valencia 



 

 

 

 

\\tgna05nt\SecretariaG\Ensenyament\Dades\08_CONSELL_MPAL_INFANTS\CMI_2011-
2015\2.PLENARIS_CMI_11-15\2. Plenari_13-12-12 JAM/RNS/jsc 
 
 

3 

 

IM
E

T
 • R

am
on i C

ajal, 70 • 43005 TA
R

R
A

G
O

N
A

 • Tel. 977 248 409 • F
ax. 977 224 996 • N

IF
 P

-4315000-B
 • w

w
w

.tarragona.cat 

 

 5è Daniel Hernández Giménez 

ESCOLA EL MIRACLE  5è Leo Broadhurst Mallol 

 5è Irina Badia Solé 

ESCOLA SANT DOMÈNEC 
DE GUZMAN 

5è Andrea Buendía Ruiz 

 5è Emma Alventosa Martín 

ESCOLA PAU DELCLÒS  5è Kilian Andrés del Valle Valdés 

 5è Laia Gómez Sánchez 

 

4. CONTESTACIÓ A LA PREGUNTA DEL CONSELLER AL PLENARI DEL CMIT, 
DE 9 DE MAIG DE 2012. 

Continuant amb l’Ordre del dia, el president dóna la paraula al conseller Daniel 
Carreras, de l’Escola Cèsar August, el qual explica que “al Plenari de  maig de 2012 us 
vaig informar que a prop de la meva escola, Cèsar August, hi ha un terreny buit que no 
fa servir ningú, per la qual cosa els meus companys i jo mateix hem pensat de 
vegades que perquè no es podria posar un camp de futbol per poder jugar a la sortida 
de l’Escol. Per això vaig preguntar si hauria la possibilitat de posar un camp de futbol 
en aquest espais. Tal com es van indicar al Plenari, el Sr. Sanahujes, va comentar ‘que 
es miraria què es pot fer i que s’estudiaria aquesta proposta’. Voldríem saber com està 
aquesta proposta”. 
 
Pren la paraula el president delegat, Sr. Sanahujes, per explicar el que s’ha fet fins al 
moment. Diu que s’ha fet la consulta pertinent als Serveis Tècnics d’Urbanisme i que 
esperen informe tècnic de possibilitats; també els han informat que el solar es divideix 
amb diferents classificacions: equipament, viari i un altre com zona verda, i per últim, 
s’ha de fer la superposició amb el POUM, recentment aprovat de forma provisional. 
 
Continua indicant que un cop tinguem informació i documentació sobre els apartats 
anteriors, s’estudiarà la viabilitat d’aplanar el solar i traslladar al Patronat Municipal 
d’Esports la possibilitat de fer-hi un espai esportiu com en altres zones de la ciutat. 

Per finalitzat indica que, no obstant això, caldrà considerar sempre que a la zona hi ha 
diferents equipaments lúdics que serveixen per al joc i l’entreteniment d’infants petits, 
la qual cosa podria ser motiu de desestimació de la proposta per qüestions de 
seguretat i convivència. 

5. INFORME DEL TREBALL DESENVOLUPAT PEL CMIT  
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El president delegat dóna la paraula al conseller Xavier Prior, de l’Escola Cèsar 
August, que explica que, en primer lloc, vol agrair la col·laboració de tots els companys 
i les companyes de classe als quals representen, ja que la feina que presenten avui en 
aquest plenari és fruit del treball de tots plegats. Continua explicant que aquest primer 
trimestre el Consell ha treballat les propostes que van presentar al Plenari de maig de 
2012 i a preparar les noves propostes: 

 “Primer de tot, vam començar a desenvolupar les propostes presentades per 
 portar-les a terme, les dues primeres les hem començat a elaborar en aquest 
 trimestre i les tres últimes les prepararem per presentar-les al plenari de maig. Els 
 meus companys començaran a informar-vos del que hem fet en aquest trimestre.” 

A continuació, es dóna la paraula a la consellera Noemí Casanovas, del Col·legi 
Sagrat Cor, que exposa que, “com tot sabeu, al Plenari de maig de 2012 vam 
presentar la nostra visió d’infants i ciutadans de les principals situacions on no es 
respecten els drets de la igualtat a la ciutat de Tarragona”: 

 “Pel que fa als menors d’edat, vam detectar que no es respecta la zona lliure de 
 fum davant de les escoles, per això vam proposar: Organitzar i posar en pràctica
 un sistema perquè els infants quan surtin de l’escola en grup puguin assenyalar i 
 posar en evidència les persones que no respecten la zona lliure de fum davant 
 dels centres, amb enganxines, xiulets, etc.” 

 
Es dóna la paraula a la consellera Ànjoli Galceran Piñol, del Col·legi Sagrat Cor, que 
indica que: 

 “Una vegada estudiada aquesta proposta, estem preparant un cartell de “no fumar 
 als voltants de les escoles” que elaborem entre els nosaltres companys de classe i 
 nosaltres per posar-ho a l’entrada de les escoles i informar a tothom  que s’ha de 
 respectar la zona lliure de fum davant de les escoles. Si això dóna resultat, no es 
 farà res més, però sinó, farem una campanya en la qual posarem una enganxina a 
 cada persona que troben fumant a l’entrada de l’escola per informar-li que ha de  
 respectar les zones lliures de fum.” 

El president delegat dóna la paraula la consellera Júlia Rovira Duch, dels Col·legi el 
Carme que explica que: 

 “Pel que fa a la igualtat entre homes i dones vam detectar que hi ha relacions de 
 parella desiguals, que de vegades acaben en situacions de violència de gènere. 
 La nostra proposta va ser realitzar un acte simbòlic el dia després que s’anunciï la 
 mort d’una dona per violència de gènere: que tots els infants de Tarragona vagin a 
 l’escola amb una flor, un mocador d’un determinat color,etc.  

 Hem decidit demanar als tècnics municipal de Polítiques d’Igualtat de 
 l’Ajuntament de Tarragona que informi al consell cada vegada que s’anunciï la 
 mort d’una dona per violència de gènere a la nostra ciutat,i posteriorment nosaltres 
 proposarem a les escoles i als nostres companys que al següent dia portin un 
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 mocador de color blanc a l’escola per mostra el nostre rebuig a aquest mena 
 d’actes. 

 Per que respecta a les altres  propostes les presentarem com una feina a 
 desenvolupar al 2013.” 

Per continuar l’explicació, el president delegat dóna la paraula al conseller Mateo Ríos 
Crespo, del Col·legi el Carme, que exposa que: 

 “D’altra banda, en aquest primer trimestre, com cada any, continuem treballant per 
 donar a conèixer els Drets dels Infants a la nostra ciutat mitjançant la celebració 
 del Dia Mundial de la Infància, el 20 de novembre.  

 Aquest any, hem fet una activitat a les nostres classes, primer hem penjat el pòster 
 de la Convenció sobre els Drets de l’Infant per donar-los a conèixer a la nostra 
 classe i tenir-los sempre present, posteriorment hem llegit els drets entre tots els 
 nostres companys,i hem fet un debat sobre els Drets de l’Infant i la seva necessitat 
 de defensar-los.” 

 

6. PROPOSTES DE TREBALL 2013  

Continuant amb l’Odre del dia, el president delegat dóna la paraula a la consellera 
Leyre Calvar, del Col·legi Joan Roig, la qual indica que continuant amb el 
desenvolupament de les propostes presentades al Plenari de maig de 2012, ens 
queden per desenvolupar dos temes: persones  gran  i persones amb discapacitats:  

 “Pel que fa a les persones grans vam detectar que la gent s’aprofita de la seva 
 vulnerabilitat i pateixen abusos, com robatoris, enganys, estafes i maltractaments. 
 Per això, vam proposar la possibilitat d’organitzar visites dels infants a les 
 residències, de manera que un infant pugui “apadrinar” una persona gran, és a dir, 
 que sempre el mateix nen vagi a veure la mateixa persona.  
 
 Tenim en compte que aquesta proposta ja es va presentar en anteriors plenaris i 
 ha estat molt complicada portar-la a terme, estem treballant fer-ho d’una altra 
 manera. 
 
 “Hem contactat amb els tècnics municipal de la Unitat Tècnica de la Gent Gran 
 Activa de l’Ajuntament de Tarragona, i estem organitzant una xerrada i una visita a 
 la Llar Municipal de Pensionistes i Jubilat de Pere Martell on compartirem una 
 estona amb ells i amb les seves inquietud i preocupacions.” 
 
Es dóna la paraula al conseller Sergio Rodríguez, del Col·legi Joan Roig, que exposa 
que, pel que fa a tema de les persones discapacitades  vam detectar que  els infants 
i els ciutadans, en general, desconeixen i ignoren la realitat de les persones 
discapacitades (sobretot, pel que fa a les discapacitats més minoritàries), i això fa que 
no se les tracti adequadament, per això vam fet dues propostes:  
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 La primera proposta va ser rebre xerrades a les escoles per part de persones 
 discapacitades que expliquin als infants com és la seva vida i amb quins 
 problemes es troben, i després, proposem passejar per la ciutat amb aquesta 
 persona per veure i viure el que pensen. El meu company us explicarà la segona 
 proposta. 

Es continua amb l’exposició i es dóna la paraula al conseller Hèctor Varela, Escola el 
Miracle que comentat que la segona proposta sobre les persones discapacitades va 
ser l’elaboració  i distribució entre els infants d’unes enganxines per assenyalar els 
llocs i els espais de la ciutat que no estiguin adaptats per a persones discapacitades: 

 “Tant la primera proposta com la segona, començarem a treballar-les a principi 
 d’any amb el Servei Municipal de la Discapacitat de l’Ajuntament de Tarragona, el 
 qual ha mostrat molt interès en col·laborar amb el Consell d’Infant. 

Per acabar pren la paraula la consellera Meritxell Fà, de l’Escola el Miracle, i comenta:  
 “Volíem informar que estem recollint entre els nostres companys de classe les 
 inquietuds dels nens i nenes de Tarragona mitjançant una fitxa on han de 
 contestar a la pregunta següent: 

 -Quins aspectes de la nostra ciutat considereu que s’haurien de fer, canviar o 
 millorar, tenint en compte que siguin, concrets i importants per la nostra ciutat, i 
 que afectin als nens i nenes de Tarragona?” 

 En aquest moment hem recollit casi totes les fitxes, i ara haurem de classificar-les 
 per temes i elaborar les propostes que presentarem al proper plenari del mes de 
 maig.” 

 

7. PRECS I PREGUNTES  

 

El president delegat pregunta si es vol fer algun prec o pregunta. 

Demana la paraula les conselleres Ànjoli Galceran i Noemí Casanovas per comentar 
que els seus companys del col·legi Sagrat Cor els han comentat que hi ha carrers molt 
amplis i els semàfors van massa ràpid, i les persones gran no tenen suficient temps 
per creuar els carrers. 
 
El president comenta que hi ha semàfors a la ciutat que estan adaptat als diferents 
edifici que es troben a prop ja siguin escoles o Llars de Jubilats. 
 
El conseller Sergio Rodríguez pregunta que a l’altre Plenari van preguntar que quan 
s’acabarien les obres del mercat de Tarragona i que ara fa dies que no treballen ningú i 
no saben quan s’acabaran les obres. 
 
Els president delegat contesta que la previsió és la tardor de 2013 i que les obres 
porten un bo ritme respecte a la data de termini. 
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Demana la paraula el conseller Àlex Viejo per comentar que en alguns instituts de la 
ciutat, sobre tot al Institut Vidal i Barraquer, hi ha xiclets a les voreres  i canviar les 
voreres és molt car, per això pregunta que es pot fer. 
 
El president delegat et comenta que hi ha màquines que treuen aquests xiclets però no 
hi donen a bast per treure tot, la qual cosa suposa que hi ha una part important de 
civisme dels ciutadans que ha de tenir més en compte la neteja de la ciutat.  
 
El president delegat va demanar als petits consellers que han de fer arribar les seves 
preguntes i situacions que detectin a la ciutat per escrit a la secretaria del consell per 
poder donar resposta amb detall a les preguntes que es presentin al Plenari del 
Consell Municipal d’Infants, perquè no es vol que es consideri que no es té en compte 
les seves preocupacions. 
 
Sr. Sanahujes, president delegat, comenta que per acabar, tenen preparada una 
sorpresa. El Club dels Tarraconins  reservará dues entrades gratuïtes al Parc de Nadal 
del l’Ajuntament de Tarragona pels petits consellers i les petites conselleres del Consell 
d’Infants, que podran passar a recollir a partir del 21 de desembre a l’Oficina del Club 
dels Tarraconins, al Hotel d’Entitats de Tarragona. Informa que s’ha de portar un 
document acreditatiu de formar part del Consell Municipal d’Infants de Tarragona 
mitjançant el NIF del pare o la mare.  A l’oficina del Club dels Tarraconins tindran una 
llista dels nens i nenes que formen part del Consell.  
 
El president delegat desitja a tots els present unes Bones Festes. 
 
El president dóna per acabada la sessió plenària i sense cap altre tema a tractar, i 
essent les 19.15 hores del dia indicat al començament, s’aixeca la sessió per ordre del 
president delegat, la qual cosa jo, secretària delegada suplent, certifico 

 
             
 

La secretària delegada suplent, 
 
 
Vist i plau 
El president, 
 
 
 
 


