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ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA DEL CONSELL MUNICIPAL D’ INFANTS 
DE TARRAGONA CELEBRADA EL DIA 11 DE MAIG DE 2011 

 
 
 
Assisteixen a la sessió 
 
PRESIDENT DELEGAT 
Joan Sanahujes Rull 
 
VOCALS 
Frederic Schikora Tamarit 
Víctor Figueroa Sans 
Álvaro Ema Rojano 
Andrea Valiente Polo 
Emma Jiménez Isern 
Arnau Calvo González 
Francisco Javier Grima Gámez 
Santiago Fernández Rivas 
Belén González Arancibia 
Iago Cao Olivé 
Enric Ros Fusté 
Alejandro Fernández de Caleya 
Abel Casanovas Bea 
Camila Ayala Velásquez 
Alexis Montes Passini 
Tariel Kaishvili 
Carles Prytz Corrales 
Elliot Bugarín San Agustín 
Begoña Floria Eseberri 
 
NO ASSISTENTS 
Antonio Rodríguez Moreno 
Enric Castro Sabaté 
M. Victòria Forns Fernández 
M. Carme Duch Torrelles 
M. José Heras Tuset 
Maribel Bosch Galià 
Laura Olmedo Molina 
 
Secretària delegada suplent    
Maria Rosa Nevado Silva 
 

 
 
 
Essent les 18 hores, del dia 11 de maig de 
2011, 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 ANTERIOR 
 
S’aprova per unanimitat de tots els presents. 
 
 
2.- PARAULES DE LA PRESIDÈNCIA   
 
El president delegat, el Sr. Sanahujes, dóna la 
benvinguda a tots els presents: infants, pares i 
mares que els acompanyen, i  als directors i a 
les directores dels seus centres que avui són 
aquí. D’altra banda, indica que, per tercer any 
consecutiu, es reuneix el Consell Municipal 
d’Infants al Saló de Plens del nostre 
Ajuntament, la qual cosa es considera un èxit 
de funcionament i de continuïtat. 
 
El president excusa a l’alcalde i als altres 
membres dels grups polítics, informant que 
pel fet d’estar immersos en un procés 
electoral, no es possible assistir a cap acte 
institucional, com és aquest. 
 
Seguidament, indica que la feina que es porta 
a terme des del Consell, no es queda al calaix 
sinó que es tenen en compte totes les 
aportacions fetes. També recorda que hi ha 
activitats proposades pels consellers que s’han 
dut a terme, com és el cas de les activitats els 
caps de setmana als centres cívics, tal i com 
va sorgir de les propostes del Consell. 

 



 

 

 
CONSELL MUNICIPAL D’INFANTS_8/1.1 Acta 11/05/2011 
JAM/RNS/lfv 

 

 

2 

 

 

 
D’altra banda, es comenta que totes les aportacions que fan els consellers i les 
conselleres del Consell són molt importants perquè aquestes aportacions són 
canalitzades pels representants i són treballades a classe per  tots els seus companys que 
representen a un gran nombre de nens i nenes de la nostra Ciutat.  
 
Seguidament, es continua amb l’ordre del dia. 
 
 
 
3.- PRESENTACIÓ DEL TREBALL DUT A TERME RESPECTE A LA 
COL·LABORACIÓ AMB EL CLUB DELS TARRACONINS I EL DIA  
D’EUROPA   
 
 
El president delegat, Sr. Sanahujes, comença donant la paraula als diferents consellers 
perquè expliquin el treball dut a terme. 
 
En primer lloc, dóna la paraula al conseller Víctor Figueroa Sans, de l’Escola El 
Miracle, el qual exposa que vol agrair la col·laboració de tots els seus companys i 
companyes de classe, perquè la feina que presenta avui, en aquest plenari, és fruit del 
treball de tots plegats. 
 
Informa que, tenint en compte els acords de la Sessió Plenària de data 12 de gener, el 
Consell Municipal d’Infants i la Conselleria de Comunicació, Participació i Societat de 
la Informació i la Conselleria de Relacions Ciutadanes, han  donat  lloc a dues línies de 
treball: el Club dels Tarraconins i el dia d’Europa.  
 
Posteriorment, el president dóna la paraula al conseller Frederic Schikora Tamarit, de 
l’Escola El Miracle, el qual explica que la col·laboració amb El Club dels Tarraconins 
ha sorgit de la demanda dels responsables d’El Club a l’Ajuntament, ja que han cregut 
interessant que una iniciativa municipal, dedicada als infants de la Ciutat, comptés amb 
el Consell Municipal d’Infants de Tarragona.  
 
Tot seguit, pren la paraula la consellera Andrea Valiente  Polo, del Col.legi El Carme, 
la qual exposa que, en les sessions ordinàries que s’han fet a l’IMET, els han visitat la 
Sra. Núria Loras i el Sr. Yago Magallanes, responsables del Club, que ens han explicat 
que el Club dels Tarraconins és un club infantil que organitza activitats a la Ciutat, 
treballa pel foment dels valors cívics i per la millora de la Ciutat i facilita una sèrie 
d’avantatges per als seus socis, a més d’altres iniciatives.  
 
Seguidament, es dóna la paraula al conseller  Álvaro Ema Rojano, del Col.legi El 
Carme, el qual indica que una d’aquestes iniciatives és la del Catàleg de Dupondis, que 
és una eina per conèixer els avantatges del Club als quals es pot accedir canviant 
dupondis (que s’acumulen participant en activitats, etc.). Tenint en compte les reunions  
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del Consell i que és una iniciativa dirigida, exclusivament, als infants de la Ciutat, ens 
va proposar col·laborar-hi.  
 
Es dóna la paraula a la consellera Emma Jiménez Isern, de l’Escola Pràctiques, la qual 
comenta que, un cop explicats els diversos tipus d’avantatges existents (experiències, 
tallers i obsequis) al Consell, vam estar treballant per millorar-los i proposar-ne de nous 
i més interessants de cara a tots els infants de la Ciutat. 
 
Continua explicant que, una vegada van tenir la llista de propostes, el van transmetre als 
seus companys, que van decidir sobre quines eren les que creien més interessants. Així, 
els infants de la Ciutat van poder participar en decidir quins avantatges podien obtenir a 
través del Club.  
 
Pren la paraula el conseller Francisco Javier Grima Gámez, de l’Escola Bonavista, el 
qual explica que les propostes, que elevem al Plenari en relació a l’encàrrec realitzat pel 
Club dels Tarraconins i el catàleg de Dupondis, són les següents:  
 

- Propostes d’experiències d’avantatges a incloure en el catàleg:  
 

1. Descomptes a Port Aventura 
2. Visita a la protectora d’animals 
3. Passeig amb moto de la Guàrdia Urbana 
4. Muntar a cavall 
5. Passar un dia amb l’alcalde 
6. Intervenir en les obres del grup de teatre o curtmetratges 
7. Portar els capgrossos o titelles del club 
8. Visitar altres clubs 
9. Visita a les oficines de la Guàrdia Urbana 
10. Visita guiada a La Tarragona històrica i monumental 
11. Conèixer i visitar l’Ajuntament per dins 
12. Assistir als assajos de Tecla’t Màgic 

 
 
Vist això, continua la intervenció amb la consellera Belén González, de l’Escola 
Riuclar, i exposa les propostes sobre com aconseguir dupondis per tal de canvia’ls per 
avantatges: 
 

1. Ajudar i col·laborar amb la protectora d’animals 
2. Ajudar i col·laborar amb residències de gent gran 
3. Portar més de 3 anys al club 
4. Realitzar accions solidàries (donacions de roba i menjar...) 
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Es presenten, doncs, a votació si aquestes propostes s’han d’enviar al Club dels 
Tarraconins perquè siguin tingudes en compte. 
 
Pren la paraula el president, el qual demana el vot als membres del Plenari. El resultat 
de la votació és l’aprovació, per unanimitat, de les propostes anteriorment anomenades 
que seran enviades al Club del Tarraconins perquè siguin tingudes en compte. 
 
A continuació, el conseller Santiago Fernández Rivas, de l’Escola Riuclar,  indica que 
també han parlat amb el Club sobre possibles col·laboracions futures, per tal de decidir 
sobre la participació del Club i sobre els infants de Tarragona en dates i celebracions 
assenyalades de la nostra Ciutat (Sant Jordi, Festes Majors, Carnaval...). Més endavant 
explicaran la seva decisió sobre aquest tema.  
 
És, ara, el conseller Elliot Bugarín San Agustín, del Col·legi Joan Roig, el que explica 
que, des de l’acord assumit pel Consell per treballar la celebració del dia d’Europa del 
passat dia 9 de maig, en primer lloc, van celebrar el dia d’Europa a les seves classes 
(van repartir als seus companys llibres, targetes informatives, mapes, etc). Per altra 
banda, han tractat el tema d’Europa i la Unió Europea en el Consell, més concretament, 
el tema de la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, que recull els drets que 
tots els països membres de la Unió han de garantir. 
 
Seguidament,  el conseller Carles Prytz Corrales, del Col·legi Joan Roig, explica que 
ha parlat sobre què és la Unió Europea, i sobre la Carta de Drets a través d’una versió 
reduïda i comprensible per a persones de la nostra edat, proporcionada per la 
Conselleria de Relacions Ciutadanes. Així, els grups de drets que s’hi recullen són: 
 

• Dignitat 
• Llibertats 
• Igualtat  
• Solidaritat  
• Ciutadania   
• Justícia 

 
Després han debatut sobre si aquests drets estan més o menys garantits i respectats des 
de les seves perspectives a la Ciutat de Tarragona.  
 
Continuant amb el mateix tema, el conseller  Iago Cao Olivé, de l’Escola Cèsar August, 
explica que aquest debat els ha permès identificar quins són els grups de drets que 
creuen que estan menys assegurats a Tarragona, i per tant, cal seguir treballant per 
aconseguir garanties.  
 
Així, l’ordre que van establir referent als drets menys garantits va ser: 
 

• en tercer lloc, els drets referents a la Justícia,  
• en segon lloc, els drets referents a la Ciutadania, 
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• i com a dret menys garantit i per tant, més importants a l’hora de treballar, els 
grups de drets referents a la Igualtat. 

 
Per finalitzar, el conseller  Abel Casanovas Bea, del Col·legi Sagrat Cor, indica que tota 
aquesta informació la van transmetre als seus companys, van comunicar-los la 
celebració del Dia d’Europa i van llegir a l’aula la versió reduïda de la Carta de Drets 
Fonamentals, posant especial atenció als grups de drets que havien considerat menys 
garantits, per tal que els seus companys també poguessin reflexionar sobre aquest tema. 
 
 
 
4. PROPOSTES DE TREBALL 2011-2012 
 
El president, continuant amb aquest punt de l’ordre del dia, dóna la  paraula al conseller  
Enric Ros Fusté, del Col·legi Sagrat Cor, el qual comenta que creu que les 
col·laboracions que ha estat treballant aquests mesos, ell i els seus companys, han 
resultat interessants i es proposen continuar-les aquest any vinent. És per això, que entre 
diverses possibilitats que se’ls va plantejar, el Consell va decidir dues possibles línies de 
treball que creien interessants de cara a l’any vinent i són exposades, a continuació, pel 
seu company.  
 
El  conseller Tariel Kaishvili, de l’Escola Saavedra, presenta les dues propostes a elevar 
al Plenari que són: 
 
- Propostes per dissenyar la participació del Club dels Tarraconins i els seus membres al 
Carnaval de Tarragona. 
 
- Analitzar si el compliment dels Drets de la Carta de la Unió Europea estan aconseguits 
plenament a Tarragona  i presentar possibles propostes de millora per aconseguir les 
plenes garanties.  
 
La  consellera Camila Ayala Velásquez, de l’Escola Saavedra, indica que des del seu 
punt de vista el dret menys garantit és el dret a la igualtat i treballaran els aspectes que 
s’hi recullen: la no-discriminació, la igualtat entre homes i dones, el respecte a la 
diversitat cultural, lingüística i religiosa, i els drets dels infants, de la gent gran i dels 
discapacitats. S’eleven aquestes propostes a Sessió Plenària per tal que siguin 
considerades com  a línies de treball pel curs 2011-2012.  
 
El president demana el vot als consellers i conselleres respecte a aquestes dues 
propostes de treball. Una vegada realitzada la votació aquestes són aprovades per 
unanimitat dels membres del plenari. 
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5.- LLIURAMENT DE DIPLOMES ALS CENTRES I ALS ALUMNE S DE 6È 
 
El president va nomenar els centres que participen al Consell  i van lliurar els diplomes 
d’agraïment als representants del següents centres:  
 

• Escola El Miracle, Col·legi El Carme, Escola Pràctiques, Escola 
Bonavista, Escola Riuclar, Col·legi Joan Roig, Escola Cèsar August, 
Col·legi Sagrat Cor i  Escola Saavedra 
 
 

Seguidament, es lliuren els diplomes d’agraïment als alumnes de 6è: 
 
 

CENTRES CURS TITULAR 
ESCOLA EL 
MIRACLE 

6è VÍCTOR FIGUEROA SANS 

COL.LEGI EL CARME  6è ANDREA VALIENTE POLO 

ESCOLA 
PRÀCTIQUES  

6è EMMA JIMÉNEZ ISERN 

ESCOLA  BONAVISTA  6è LAURA OLMEDO MOLINA 

ESCOLA RIUCLAR 6è BELÉN GONZÁLEZ 

COL.LEGI JOAN 
ROIG 

6è ELLIOT BUGARÍN SAN 
AGUSTÍN 

COL.LEGI SAGRAT 
COR 

6è ABEL CASANOVAS BEA 

ESCOLA  SAAVEDRA 6è TARIEL KAISHVILI 

 
 
També es va fer el lliurament dels certificats que la Secretaria d’Infància i Adolescència 
de la Generalitat de Catalunya va lliurar als nois i a les  noies que van anar en 
representació del Consell d’Infants de Tarragona al “Consell Nacional dels Infants i 
Adolescents de Catalunya”. Aquests van ser: 
 
• Belén González Arancibia, Emma Jiménez Isern i Víctor Figueroa Sans. 
 
 
 
6. - PRECS I PREGUNTES 
 
El president demana als petits consellers si es vol fer algun prec. No és presenta cap 
prec. 
 
 



 

 

 
CONSELL MUNICIPAL D’INFANTS_8/1.1 Acta 11/05/2011 
JAM/RNS/lfv 

 

 

7 

 

 

 
Passant a les preguntes, comenta que en contestació a la pregunta realitzada pel 
conseller Enric Ros, al plenari del passat 26 de gener de 2011, referent a la creació d’un 
espai de monopatins, el president indica que una vegada consultada aquesta pregunta 
vol informar als membres del plenari que la seva demanda ha estat escoltada i que el 
mes passat es va inaugurar una pista de skeiter al Parc Francolí per a poder ser utilitzada 
per tots els nens i nenes de la Ciutat.  
 
El president comenta si hi ha alguna pregunta, però no hi ha cap pregunta per part dels 
consellers i les conselleres. 
 

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, 
 
 
 
 
 

 

 

 

NB. En data 27 de maig es va recabar de tots els representants polítics presents, via 
correu electrònic, l’aprovació d’aquesta acta, la qual serà ratificada, si fos el cas, a la 
propera reunió plenària del Consell Municipal d’Infants. 

 

Tarragona, 27 de maig de 2011 

El secretari delegat, 

 


