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Els i les representants de l'alumnat de 5è primària decideixen el nom i la temàtica dels jocs que
s'instal·laran a la plaça Dr. Robert.
El consell d'infants ha decidit quina serà la temàtica i el nom del nou parc per a nens i nenes grans que es farà a la
cèntrica plaça Dr. Robert, situada a tocar de les escoles Marinada i Folch i Torres i de l'Escola Bressol Patufet. "
La selva d'aventures" és el nom que tindrà aquesta àrea de jocs, tal i com van decidir els 14 nens i nenes que
representen tots els grups de 5è primària de les cinc escoles de la vila.
Ho van fer reunits en la segona sessió d'aquest òrgan participatiu, que va tenir lloc el dia 7 de febrer, a la Sala de
Plens de la Casa Consistorial. El Consell d'infants es va constituir [2]el passat mes de novembre, quan
precisament van decidir que la creació d'un nou parc seria el projecte en el que treballaria tot l'alumnat de 5è de
primària durant aqeust curs. Junta amb els nens i nenes , van prendre part d'aquesta segona sessió del Consell
d'infants Carmen Cabeza, Tinenta d'Alcaldia i regidora d'Educació, i Carme Sanz, Tinent d'Alcaldia i regidora de
Parcs i Jardins. Van comptar el suport de les dues dinamitzadores de la Fundació Pere Tarrés, així com de la
tècnica d'Educació de l'Ajuntament.
"Ens agrada molt el concepte que heu escollit, que definirà el parc, i tot el que heu expresst que voleu que
signifiqui per a la resta de la ciutadania:un espai per compartir, on ser feliços, il·lusionar-se, respectar els
demés...."va manifesta Carmen Cabeza als nens i nenes. De fet, va posar també en valor una altra idea llançada
pels membres del Consell d'infants: la instal·lació d'un cartell per doonar la benvinguda a tothom, desitjar que
tothom hi sigui feliz i s'hi diverteixi i recordar els valors haurien d'imperar en aquest nou espai.
La sessió va servir també per a què els nens i nens proposessin i dibuixessin els elements del joc que voldrien en
aquest nou espai i com els distribuirien. Tant Cabeza com Sanz es van comprometre a estudira les propostes, junt
amb l'equip tècnic de l'Ajuntament de l'Ajuntament. La regidora d'Educació esl va avançar que potser no serà
possible instal·lar-hi tot el que imaginen: "Treballarem amb totes les idees que plantegeu però no podrem posar-hi
elements que no compleixi amb les normes de seguretat, que suposin un risc; hauran de ser segurs i assequibles".
De fet, un altre dels possibles aprenentatges que pot dur implícit aquest procés participatiu és que els projectes
han d'ajustar-se també als límits econòmics, tal i com va esmentar l'Alcaldessa, Teresa Padrós, en la sessió de
novembre.
El següent pas és que el Consell d'infants traslladi a l'Ajuntament la llista d'elements escollits pels nens i nenes.
L'Equip tècnic de l'Ajuntament l'estudiarà i els hi retornarà una proposta, amb elements de joc que s'ajustaran a la
temàtica escollida, "La selva d'aventures", i als límits que fixen les normes de seguretat i el pressupost econòmic.
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