
 

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA INFANTIL I JUVENIL CELEBRADA EL DIA 
3 DE DESEMBRE DE 2020 

 
 
A Santa Eulària des Riu a les 10:00 h del dia 3 de desembre de 2020 es reuneixen  
en sessió ordinària i a través de la plataforma ZOOM de l’Ajuntament de Santa 
Eulària des Riu els membres integrants del Ple Infantil i Juvenil, format per 
representants de cada un dels vuit centres d’Infantil i Primària, dels dos centres 
d’Educació Secundària del municipi i dels centres IES Balàfia, IES Sa Blanca Dona i 
IES Isidor Macabich, en primera convocatòria, sota la presidència de l’alcaldessa de 
Santa Eulària des Riu, Carmen Ferrer.  
 
 
Assistents: 
 
Representants municipals 
 
Carmen Ferrer, alcaldessa de Santa Eulària. 
Antonia Picó, regidora d’Acció Social, Participació i Transparència. 
Marisol Ferrer, regidora d’Educació i Cultura.  
Mónica Madrid, regidora de Medi Ambient. 
Marta Maicas, regidora del grup municipal UNIDAS PODEMOS. 
Alan Ripoll, regidor del grup municipal PSOE. 
Lali Guasch, coordinadora de Serveis Socials. 
Eva Navarro, coordinadora de Joventut. 
Elisa, coordinadora social d’infants i adolescents. 
Llanos Carcelén, administrativa. 
Pilar Escandell, que actua com a secretària. 
 
Representants escolars: 
 
Alumnes de quart, cinquè i sisè curs de cada un dels centres d’Eduació Infantil i 
Primària i alumnes de 1r i 2n d’ESO dels centres d’Educació Secundària del Municipi 
de Santa Eulària i centres d’Educació Secundària d’altres municipis però que reben 
alumnes del municipi de Santa Eulària: CEIP Sant Ciriac, CEIP Sant Carles, CEIP Santa 
Eulària, CEIP Santa Gertrudis, CEIP Puig d’en Valls, CEIP Venda d’Arabí, CEIP NS de 
Jesús, CEIP S’Olivera, IES Xarc, IES Quartó del Rei, IES Balàfia, IES Sa Blanca Dona i 
IES Isidor Macabich. 
 
 
 
  



 

Ordre del dia 
 

1. Salutacions de l’alcaldessa, Carmen Ferrer. 
 
L’alcaldessa de Santa Eulària des Riu dona la benvinguda a totes les persones 
assistents al primer ple infantil del curs 2020-2021, però el segon que és telemàtic a 
causa de la situació sanitària actual. 
Dona la paraula a Pilar Escandell, secretària del Ple, i es fa una ronda de 
presentacions, en la qual tots els assistents es presenten i saluden. 
 

2. Aprovació, si escau, de l’acta anterior. 

La secretaria informa que juntament amb la convocatòria es va adjuntar l’acta 

anterior, i que si no hi ha cap aportació, s’aprova. 

 

3. Informació per part dels representants del Ple Infantil i Juvenil sobre: 

 

a. Representants del IES XARC: Participació en la Trobada Estatal de Consells de 

Participació Adolescent i participació en el diàleg amb la Secretaria d’Estat 

d’Agenda 2030. 

Els representants de l’IES Xarc, Hugo i Bruno, expliquen que varen participar en la trobada 

estatal de Consells de Participació Infantil i Juvenil el passat mes d’octubre. Que varen 

treballar els ODS, varen elaborar un manifest, que varen presentar a la Secretaria d’Estat 

d’Agenda 2030, per tal de posar-lo en el seu coneixement i perquè es preguin les mesures 

adients. 

b. Representants del CEIP VENDA D’ARABÍ. Participació en la Trobada Estatal 

de Consells de Participació - Infància.  

Carla i Lorena, del CEIP Venda d’Arabí, també varen participar en la mateixa trobada i també 

treballaren els ODS i varen participar en l’elaboració d’aquest manifest. En la trobada varen 

coincidir amb nens i nenes de totes parts d’Espanya, més de dos-cents infants i adolescents, i 

tot aquest treball es va recopilar en un manifest que se li va passar a la Secretaria d’Estat 

d’Agenda 2030. 

  



 

c. Representants del CEIP SANTA GERTRUDIS: Lectura del Manifest 

Desenvolupament Sostenible presentat en el IX Parlament Infantil de les Illes 

Balears, i ratificació per part de l’Ajuntament.  

Eva i Adrián, del CEIP SANTA GERTRUDIS, fan la lectura del Manifest ODS presentat en el IX 

Parlament Infantil de les Illes Balears. Aquest any han treballat molt en el desenvolupament 

sostenible, reciclant molt més i utilitzant menys plàstic, eliminant bosses i animant a fomentar 

que no s’usin. 

Passen a llegir el manifest: 

“.../... Bon dia som Eva i Adrián, representants del Ple Infantil i membres del Consell de Participació 
Infantil i Juvenil de l'Ajuntament de Santa Eularia des Riu. 
 
Volem ajudar per a aconseguir un futur millor i per això enguany hem estat treballant en l'objectiu de 
desenvolupament sostenible 12, Producció i consum responsable. 
 
Durant aquest treball hem arribat a les conclusions següents:  
 
L'any 2030 ens imaginem que haurem après dels nostres errors i aconseguirem un entorn més net i 
sense químics, reciclarem més i reutilitzarem millor, reduirem l'ús del plàstic, farem més ús de les 
energies renovables, hi haurà menys contaminació i farem un ús responsable del menjar. 
 
Aquests objectius són importants per a nosaltres perquè és una cosa de tots, i tots podem ajudar, totes 
les nostres accions poden ajudar el planeta. Si volem un món millor cal lluitar per a això. 
 
Per totes aquestes coses pensem que l'Ajuntament pot ajudar eliminant les bosses de plàstic dels 
supermercats, animant a fer les compres en els petits comerços locals, afavorint la compra del producte 
local, fomentant la utilització de les energies renovables, posant més punts de recàrrega per a cotxes 
elèctrics, facilitant el reciclatge i cuidant de les nostres platges i muntanyes 
 
Els nens i nenes i adolescents podem col·laborar en aquests objectius de desenvolupament sostenible 
desplaçant-nos menys amb cotxe i més amb bici o transport públic, portar la nostra bossa reciclable i 
no usar plàstics, reciclar correctament, ser responsables en la despesa de llum i aigua entre d’altres 
coses. 
 
Amb tots aquests petits gestos i l'ajuda de tots, aconseguirem un món i un futur millor  
 
Moltes Gràcies../...” 
 

Es sotmet a ratificació per part dels membres del Ple Infantil i Juvenil, i s’aprova per 
majoria. 
 

        4. Presentació de propostes de millora del centre i del municipi per part dels membres 

del Ple Infantil i Juvenil (màxim tres propostes), per a centres escolars. Es proposen temes 

relacionats amb les preocupacions dels nens en relació  amb la Igualtat d’Oportunitats i els 

Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). 



 

Pilar diu que cada escola comenci amb les seves propostes i que cada representant de cada 

centre educatiu llegeixi les seves: 

Comencen els representants del CEIP Sant Ciriac, Martina, Aitana i Pere. Les seves propostes 

són:   

1. Canviar el paviment de la pista de bàsquet i el paviment d’entrada al centre, ja que 

està en molt males condicions. 

2. Porxada per a l’exterior per als dies de pluja o de calor. 

3. Grades al pati i foment de la energia renovable, molt important. 

4. Per al poble demanen:  

a. Neteja del poble en general, i sobretot, als descampats, camp i zones que 

faci falta netejar. 

b. Derrocar els edificis abandonats i més zones verdes en general. 

c. Edificis públics energètics i carril bici per tot el municipi.  

Representants del CEIP S’OLIVERA, Lluna, Aaron i Mar demanen : 

1. Reformar el pati del centre. 

2. Plantes i més zones verdes. 

3. Engronsadors, tirolines i jocs per a totes les edats. 

 Ens han passat més propostes per escrit. 

La representant de l’IES BLANCADONA, Ana, només fa una petició:  

1. Com que hi ha molta gent que ha de fer les classes telemàtiques a causa de les 

circumstàncies i no tenen mitjans per poder accedir a internet, fer una línia per a 

aquells que no poden. 

Representants de l’IES QUARTÓ DEL REI, Rebecca i Paola demanen: 

1. Eliminar barreres arquitectòniques als edificis públics. 

2. Arreglar voreres, fer-les més amples. 

3. Beques per comprar llibres per a aquelles famílies que no poden. 

4. Posar plaques solars als fanals. 

5. A les papereres del carrer posar els tres colors per poder reciclar i també a les platges 

del municipi. 



 

Representants de l’IES XARC,  Hugo i Bruno, demanen: 

1. Activitats al aire lliure per a la joventut de Santa Eulària i que es promocioni l‘institut. 

2. El mateix amb activitats culturals. 

3. Que ens ajudin ficant papereres metàl·liques noves al XARC perquè ja fa molts anys 

que es varen ficar i estan rovellades i trencades.  

Representants del CEIP SANT CARLES, Chloe i Alaia, demanen: 

1. Allisar el paviment del pati, que està en males condicions. 

2. Porxades al pati. 

3. Renovar la xarxa elèctrica, plaques solars.  

4. Mes engronsadors al pati infantil del poble. 

5. Aigua potable a les fonts. 

6. Zones verdes. 

7. Papereres de reciclatge. 

Representants del CEIP SANTA EULÀRIA, Hugo i Mia  demanen: 

1. Renovar i posar més papereres al centre. 

2. Fer més accessible el centre  

3. Voreres més amples. 

Representants del CEIP PUIG D’EN VALLS, Matías i Lucía, demanen: 

1. Millorar la neteja de parcs, els carrers i les platges. 

2. Papereres de reciclatge. 

3. Més punts de bosses per recollir els excrements dels gossos. 

4. Parc de vianants des Puig d’en Valls a Jesús. 

5. Carril bici. 

6. Habilitar per a vianants el carrer de l’escola i instal·lar semàfors. 

7. Patinets elèctrics per anar a la ciutat. 

Representants de l’IES BALÀFIA, Pau i Neus, demanen : 

1. Ascensor al centre de salut. 

2. Millorar internet als pobles. 

3. Posar parades de bus cobertes. 

4. Tapar depuradora del poble. 



 

Representants del CEIP SANTA GERTRUDIS, Adrián i Eva, demanen: 

1. Més seguretat, pintar millor els passos de vianants i, sobretot demanen, el pas de 

vianants davant del gimnàs. 

2. Ampliar les voreres del poble. 

Representants del CEIP VENDA D’ARABÍ, Carla i Lorena, demanen: 

1. Anar més en bici. 

2. No utilitzar bosses de plàstic. 

3. No fumar. 

4. Més parcs naturals. 

5. Construccions acabades i fer més coses de fusta, usar més vidre perquè es recicla 

100%. 

6. Millorar la wifi. 

7. Habilitar zones per a gent amb discapacitat. 

8. Canviar i posar més papereres de reciclatge. 

9. Desinfectar millor. 

10. Mes passos elevats. 

 

Representants de l’IES Isidor Macabich demanen:  

1. Retirar plàstic de les botigues.  

2. Envelat i un punt de recollida per a la gent que ha perdut el treball i la feina.  

3. Porxades perquè els joves es remullen. 

 

Representants del CEIP JESUS demanen :  

1. Classes de reforç escolar.  

2. Ascensor per a l’escola. 

3. Llevar barreres arquitectòniques. 

L’alcaldessa dona l’enhorabona a tots i comenta que, com sempre, són propostes molt bones, 

molt ben argumentades i necessàries per millorar el nostre municipi. Comenta que moltes 

d’aquestes estan en projecte, i d’altres, encara que es considerin molt bones, a vegades fer-



 

les realitat suposen més temps, ja que suposen redacció de projectes, aprovació, i execució, 

i a vegades tarden més del que ens agradaria. 

Posteriorment, dona la benvinguda a Monica Madrid, regidora de Medi Ambient, que farà 

una proposta al Ple. Diu que és important potenciar les propostes de medi ambient com 

reciclar, i que hi haurà una novetat de cara a l’any que ve: les papereres de reciclatge tendran 

un nou color que es el marró, que és la fracció orgànica. 

 

5. Presentació de la proposta de l’àrea de Medi ambient de l’Ajuntament en relació amb la 

instal·lació de papereres de reciclatge als parcs infantils. 

La regidora de Medi Ambient explica que després d’haver revisat les propostes 

relacionades amb medi ambient, ha vist que es repeteix molt la demanda que les 

paperers del carrer siguin de reciclatge. Explica que, ara per ara, canviar el sistema 

és complicat, però que en diferents punts estratègics de més afluència de persones 

(places, passejos, carrers de vianants, etc.) s’està mirant la possibilitat de posar-les de 

reciclatge.  

D’aquesta forma, creu que un bon punt de partida és instal·lar papereres de separació 

selectiva (tal com hi ha a les platges del municipi), als parcs infantils. 

Per tant, proposa que a cada centres escolar se li assigni un parc infantil i/o àrea 

verda perquè siguin els alumnes els qui triïn els models de paperera, dissenyin els 

continguts de la cartellera informativa, i que entre tots els centre, es faci un vídeo 

promocional de sensibilització a la ciutadania, per promocionar la separació de 

residus, mantenir els carrers nets, retirar els excrements dels cans, etc. En definitiva, 

un vídeo on els més petits siguin els protagonistes de sensibilitzar tota la població de 

la importància de mantenir els nostres espais nets, lliures de residus, així com 

promocionar bones pràctiques i petits gestos que estiguin relacionats amb la cura del 

medi ambient. 

A partir de gener s’enviarà a les escoles tota la informació detallada perquè cada un 

pugui elaborar aquest projecte d’instal·lació de paperers de reciclatge als parcs 

infantils. 

Acaba recordant que en relació amb una altra demanda molt relacionada amb el 

canvi climàtic i l’eficiència energètica, tals com instal·lacions de plaques solars a 

centres educatius i instal·lació de punts de recarrega de vehicles elèctrics, ja estan en 

marxa: 



 

- Projecte d’instal·lació de panells solars fotovoltaics a dos centres escolars 

(CEIP Sant Carles i CEIP NS de Jesús). 

- Al mes de gener s’inicien les obres per instal·lar un punt solar de recàrrega 

de vehicles elèctrics a la parròquia de Sant Carles. Està en projecte la 

instal·lació a la resta de parròquies. 

 

 

Santa Eulària des Riu, 3 de desembre de 2020 

 


