
 

SEGONA SESSIÓ DE LA COORDINADORA DE COMISSIONS DEL CONSELL 

D’INFANTS I D’ADOLESCENTS DE SABADELL 2021-22 

 

 

Dia i hora: 07/06/22 – 18h 

 

Lloc:  Casal Pere Quart 

 

Consellers/es: 13 

 

Dinamitzadors/es: Roser Garcia i Andrea Altadill (PortaCabot). 

 

 

Benvinguda i registre d’assistents 

 

Iniciem la sessió, com sempre, donant-los la benvinguda als Consellers i Conselleres i demanant 

que signin el full d’assistència, també,  que es posin la enganxina amb el nom. 

Els hi recordem l’objectiu de la sessió d’avui i també els hi expliquem que, finalment, els servies 

tècnics no han pogut assistir. Tot i així, seguirem treballant tal i com estava programat.  

 

 

• Activitat 1. Joc inicial: INFILTRAT per grups 

 

Comencem fent el joc de l’infiltrat per trencar el gel. Fem una breu explicació i veiem que aquest 

joc és conegut per altres noms com “blanco”. Els hi agrada molt i fem dues rondes! 

 



 

• Activitat 2. Seguim treballant com volem que sigui la Plaça dels infants 

Fem un repàs de l’encàrrec que tenien els Consellers i les Conselleres, investigar i cercar 

fotografies antigues sobre edificis o espais emblemàtics de Sabadell com ara: l’Hospital, la 

Torre de l’Aigua, el camí a la bassa de Sant Oleguer, etc.   

Així doncs, fan una breu presentació de tot el material recollit a través de la biblioteca, la 

família i l’arxiu històric de Sabadell. 

 

 

 

 

Es continua fent un repàs de les actes anterior per recuperar totes les propostes que es volen 

incorporar a la futura Plaça dels Infants i, així, poder fer-ne un llistat per enviar directament als 

Serveis Tècnics. 

 

PROPOSTES DE LA COORDINADORA CONSELL D’INFNATS PER LA PLAÇA  

 
• Parc amb tirolina i sorral. 



• Bancs pintats color LGTBIQ+ 
• Finestres: introduir 17 imatges d’elements importants de Sabadell, posant monuments de 

Sabadell, fàbriques, etc. També  Col· locar fotografies d’ara i d’abans, de diferents llocs 
emblemàtics de Sabadell. 

• Parc per a gossos. 
• Xona aparcament bici 
• Taules de pícnic. 
• Hotel d’insectes. 
• Finestres: línia del temps de Sabadell de com ha anat evolucionant en fotos. 
• Un espai amb els noms dels nens i nenes membres del Consell el curs passat i d’aquest. 
• Papereres amb 4 compartiments (orgànic, rebuig, plàstic i paper).  

 
• Joc de terra: xarranca, laberint, etc. (Que es mantinguin cuidats) 
• Jocs de moviment.  
• Proposen que al voltant de la xemeneia hi hagi una escultura amb figures representant els 

infants amb flors de colors. 
• Les taules de pícnic envoltades d’arbres 
•  Casetes niu que depenent del tipus d’ocell que vulguem que s’hi allotgin seran unes o 

altres. 
• Un carril bici que arribi a la Plaça. 
• Fer un mural amb alguna artista. 
• Una placa que expliqui qui ha fet la plaça, quins anys, etc. 
• Un cartell amb les normes que fomenti el civisme. 
• Introduir un espai de biblioteca o prestatgeria de carrer on poder alliberar llibres que 

interessin als nens i nenes, i agafar algun que els pugui agradar. 
• Zona de gespa que es pugui trepitjar (gespa artificial) i gespa natural pels voltants dels 

arbres que no es trepitgi. 
• Font d’aigua potable. 
• Fonts per jugar que s’activin a l’estiu o de decoració, llums de colors. 

 

 
 
 

• Activitat d’avaluació 

 



Per acabar, els Consellers i Conselleres responen a les preguntes de “Us ha agradat la sessió?” i 

“L’heu trobada curta o llarga?”: 

 

T’ha agradat la sessió? 

 

SÍ NO NI SÍ NI NO 

100% 0% 0% 

 

L’has trobada curta o llarga? 

 

CURTA LLARGA NI CURTA NI LLARGA 

75% 0% 25% 

 

Tancament 


