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DATA 10 de març de 2022 

ASSISTENTS 

Pau, Jan, Mar, Núria, Martí G., Martí U., Vladi, Paula, Júlia, Rihanna, 
Joana, Marçal 

QUI PREN ACTA? Marçal Aparicio 

QUI GESTIONA EL 
TORN DE PARAULA? 

Pau Morató 

 

DE QUÈ HEM PARLAT? 

Hem parlat del disseny de les cabanyes que ens ha presentat la comissió de disseny. A tot el 

grup els ha agradat molt però després de fer una llista de punts forts i punts dèbils, hem 

considerat que no poden haver-hi vidres per perill que es trenquin i algú es faci mal i que hi ha 

d’haver-hi valles per no caure. 

Per altra banda, també hem parlat de posar unes normes a les cabanyes 

 

A QUINS ACORDS HEM ARRIBAT? 

Hem acordat les següent normes:  

- NO es pot fumar 

- S’ha de recollir i deixar net 

- No es pot pintar 

- S’ha de tenir cura del material i el mobiliari  

 

També hem acordat fer un power point explicant tot el projecte per presentar-ho als regidors.  

 

QUINES TASQUES TENIM PER LA PROPERA SESSIÓ? 

Per tal de fer el power point, cada grup de nens/es s’ocuparà de recollir la següent informació i 

passar-la pel correu a la Maria al: cunillgm@vilatorta.cat. D’aquesta manera, la Maria podrà 

passar-ho al grup que fa el power point per la següent sessió 

Martí U., Núria i Pau  han de fer fotos dels arbres/zona on es volen posar les cabanyes i 

enviar-les a la Maria 

Martí G., Joana, Mar, Vladi, Jan i Marçal  han de buscar el preu de cabanyes ja fetes i 

empreses que en facin. També poden mirar de contactar i parlar amb adults perquè ens ajudin 

en la cerca i la construcció. Enviar tota la informació trobada a la Maria. 

Rihanna, Paula i Júlia  Han de fer el power point a partir de totes les informacions que 

passin els companys/es i acabar de fer el disseny definitiu. Un cop fet, enviar-ho a la Maria. 

Maria  parlar amb la regidora d’educació i el regidor de sostenibilitat i medi ambient perquè 

ens vinguin a visitar i veure com veuen el projecte.  

mailto:cunillgm@vilatorta.cat

