AJUNTAMENT DE BERGA
Àrea d’Educació

LÍNIA DE TREBALL
1a Trobada del Consell d’Infants de Berga

14 de desembre de 2017 – Sala de Plens de l’Ajuntament de Berga
De la trobada dels consellers i conselleres d’aquest curs, han sortit les següents
propostes de treball:
- Berga, ciutat florida
- Millora del mobiliari urbà que està malmès
- Ampliació del carril bici
- Campanya de recollida d’excrements d’animals de companyia
S’ha acordat que els consellers/es, traslladaran el que s’ha parlat a la resta de
companys de classe de manera que les informacions que cal decidir amb el grup
classe són:
1. Pel que fa referència a “Berga, ciutat florida”: buscar informació sobre què és
una ciutat florida i a partir d’aquí, que cada escola decideixi i marqui quina zona dels
voltants del seu centre volen que formi part de “ciutat florida”. Caldrà fer una cerca de
plantes i flors que es podrien plantar a la zona del voltant de l’escola i tenir tota la
informació sobre el tractament que han de rebre aquestes plantes. Aquesta informació
l’hauran de traslladar a l’ajuntament a la propera trobada (gener/febrer) i l’ajuntament
establirà el calendari per poder portar a terme aquestes accions al voltant de les
escoles.
2. Pel que fa referència a la campanya de recollida d’excrements d’animals de
companyia: s’ha proposat que els alumnes facin propostes de cartells que es podrien
penjar al carrer per tal de conscienciar els amos dels animals de companyia. De cara a
la primavera farem una trobada per fer la selecció dels cartells que penjarem per la
ciutat.
Referent als altres temes sorgits, l’ajuntament valorarà la proposta d’ampliació del
carril bici i ha pres nota dels desperfectes de mobiliari per tal de posar-hi solució.
S’ha proposat als consellers que qualsevol proposta de treball o de millora de la ciutat
que pugui sortir a partir d’ara, també la traslladin a l’ajuntament per tal de fer-ne la
valoració corresponent.
El mes de gener, farem noves trobades amb grups reduïts de consellers per tal de
treballar al detall amb cada centre el projecte de “Ciutat florida” i abans no finalitzi el
segon trimestre, tornarem a fer una trobada general per posar en comú tota la feina
feta.
Moltes gràcies per la vostra atenció i col·laboració!

