
CONSELL D’INFANTS D’ARENYS DE MAR 

 
FITXA 3. Com vivim l’espai públic a Arenys? Proposem 3 millores!  

TROBADA D’ABRIL. DIMECRES 18/04/18. Espai Jove del CC Calisay d’Arenys de Mar 

 

En aquesta tercera trobada, els Consellers i Conselleres hem escollit el logotip del 
Consell a partir de les propostes que vam fer a les aules, equipaments i entitats! 
Després hem conegut dos projectes de l’Ajuntament sobre l’espai públic (les places, 
parcs, carrers, equipaments,...) on el Consell d’Infants participarem: els Espais de 
conversa i els Pressupostos Participatius. A més ens han explicat que el Consell 
d’Infants té un pressupost de 10.000€ per destinar a millores pel poble l’any 2018.  

Aquest mes ens heu d’ajudar a: 

1. Explicar com ens sentim els infants a diferents llocs d’Arenys, com a les places, 
els carrers, els parcs i els equipaments. Quins espais ens alegren, quins llocs ens 
fan por o quines parts del poble són avorrides... Ho farem amb l’ajuda del 
mapa que us donem i de diferents colors: 
 

 Groc. Espais que ens alegren (divertits, estar amb amics, ...) 
 Negre. Espais que ens fan por (perill, inseguretat, foscor) 
 Blau. Espais avorrits (per a adults, grisos, ...) 
 Verd. Espais que ens calmen (tranquil·litat, pau, ...)  

 
2. A partir del que hem aprés fent el mapa, proposem 3 millores concretes que 

creiem des de l’aula, el Tallaferro, el Maricel i el Cau que caldria fer a Arenys i 
que podrien formar part dels pressupostos participatius o millor encara, fer-se 
realitat amb el pressupost del Consell d’Infants d’aquest any. Recordeu: 
 

 Cal que siguin una millora per tots els vilatans i vilatanes d’Arenys de Mar. 
 Cal que sigui possible fer-les realitat des de l’Ajuntament. 
 El pressupost del Consell d’Infants és de 10.000 € per fer millores pel poble 

l’any 2018. Si fem propostes de millora que superin els 10.000€ es podran 
incloure als Pressupostos Participatius d’Arenys de 2019, oberts a tots els veïns 
i veïnes del poble.  
 
Si no sabem quant valen algunes de les coses que proposem, podem parlar-ne 
amb les tutores, educadores, mares i pares... o bé enviant un correu a:  
consellinfants@arenysdemar.cat 
 
 

A la sessió del Consell Infants del dimarts 15 de Maig acordarem quina proposta o 
propostes de millora fem els infants a l’Ajuntament d’Arenys de Mar! 

  
        


