
ACTA DEL CONSELL DELS INFANTS 

Cardona, 14 de juny de 2021 

 

1.- Presentació de les propostes a les zones d’actuació. 

La regidora d’Educació, Roser Montoriol, presenta les propostes per als diversos espais 

d’actuació de Cardona: Parc del Miracle, Plaça dels Cent Pisos, Parc de la Raval, Parc de la 

Munició i zona de La Coromina. 

En relació a la primera proposta, Parc del Miracle, el Manel de l’Escola Patrocini proposa 

introduir uns llits elàstics i comenta que a Súria n’hi ha i que es pot preguntar a l’Ajuntament 

de Súria.  Es proposa introduir un nou element (piràmide, llit elàstic, cordes,...), manteniment 

de l’actual parc i inclusió d’un pont de mico sota les anelles. 

Al parc dels Cent Pisos es proposa la instal·lació de dos nous elements, com ara un rocòdrom i 

una zona de bancs. Uns canvis que caldrà consensuar amb els veïns. 

Sobre la proposta al Parc de la Raval, la regidora d’Educació comenta que la fusta de l’actual 

estructura està malmesa i cal canviar-la. Es proposa, en aquest sentit, la substitució per una 

estructura feta de plàstics reciclats i, així, avançar cap a un model sostenible. 

Del Parc de la Munició, a sota l’Institut Sant Ramon, es destaca que caldria substituir el terra, 

que és de cautxú. També es destaca que s’introduirà un element adaptat a persones amb 

altres diversitats funcionals. 

De La Coromina es comenta que s’afegirà una tirolina i taules de pícnic a la llera del riu, així 

com un nou parc de salut. També, al Parc Aramburu, s’afegirà una nova font. Totes les accions 

es dividiran entre 2021 i 2022. 

2.- Torn de paraules i intervencions dels consellers i conselleres. 

La Jana Sala, de l’Escola Patrocini: suggereix posar una rampa per a persones discapacitades. La 

Roser Montoriol, regidora d’Educació, comenta que es vol posar al Parc de la Munició. 

La Clara, de l’Escola Patrocini: suggereix posar tirolina a la llera del riu de La Coromina. 

El Joan, de l’Escola Vedruna: suggereix fer una inversió gran i després anar fent inversions 

petites. 

L’Escola Joan de Palà: suggereixen començar per la tirolina com a prioritat. La Roser Montoriol 

afegeix que la tirolina farà 20 metres. 

La Martina, de Joan de Palà, pregunta per la possibilitat de la ubicació d’un nou skatepark. La 

Roser Montoriol comenta que l’espai seria ubicat, per exemple, a la Plaça de la Biblioteca. És 

una proposta que s’està treballant conjuntament amb la regidoria d’Esports. 

La Mª Alba, mestra de Joan de Palà, pregunta per l’espai del camp de futbol de La Coromina. El 

Ferran Estruch, alcalde de Cardona, explica el projecte del camp de futbol, que destaca que 



comptarà amb un camp de futbol 7 i un pàrquing d’autocaravanes. S’està treballant en el 

projecte que serà una realitat en els propers mesos. En Marçal Montoya, de l’Escola Patrocini: 

suggereix ubicar l’skatepark al pàrquing de La Mina. 

L’Izan, de l’Escola Vedruna, comenta de moure el gronxador del Parc del Miracle de lloc abans 

que ningú prengui mal i anar fent altres accions a mesura que es pugui. També suggereix i 

trasllada al Consell dels Infants que caldria fer un manteniment a les escales del Carrer Rodes 

anant cap a Musicant.  

La Clara, de l’Escola Patrocini: pregunta per la rampa de l’Escola Patrocini i per la seva 

obertura. El Ferran Estruch, alcalde, explica que serà la primera actuació del proper curs 

escolar que estarà enllestida. 

El Joan, de l’Escola Vedruna, pregunta pels terminis d’execució a les zones concretades. El 

Ferran Estruch comenta que el calendari aproximat és el següent: 

1) Parc del Miracle 

2) Tirolina 

3) Altres actuacions menors 

En els propers 3-4 mesos es tindrà fet aquests tres punts. 

 

El Consell dels Infants finalitza amb l’agraïment als consellers i conselleres, especialment 

aquells qui l’any vinent ja no hi seran perquè acaben el Cicle d’Educació Primària. 

 


