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CINQUENA SESSIÓ DE LA COMISIÓ 1 DEL CONSELL D’INFANTS I D’ADOLESCENTS DE 

SABADELL 2020-21 

 

 

Dia i hora: 20/04/21 – 18h 

 

Lloc: videoconferència 

 

Consellers/es: 18 

 

Ajuntament: Alexandra Puntas (Cicles de Vida) 

 

Dinamitzadors/es: Marc Serra i Roser Garcia (PortaCabot) 

 

 

 Benvinguda i registre d’assistents 

 

La sessió s’inicia amb la connexió gradual dels diferents membres de la comissió, els quals 

se’ls demana que per tal de procedir a passar llista anotin al xat el seu nom i cognom. 

Aprofitem l’inici d’aquesta per explicar als Consellers i Conselleres que els convidem a que 

demà o dijous es connectin a les sessions de les altres comissions, ja que tindrem la visita 

dels companys de participació de l’Ajuntament i d’una empresa que està elaborant el 

reglament municipal de participació. És per això, que volen comptar amb les idees i 

propostes dels Consellers i Conselleres per incloure al reglament i ens oferiran una 

dinàmica de generació d’idees per aquest propòsit. Aprofitant l’avinentesa, expliquem 

breument què és un reglament de participació. 

 

 

 Activitat 1. Joc inicial: juguem a fer rimes! 

 

En aquesta sessió, el joc inicial consisteix en la iniciativa del dinamitzador de mostrar via la 

seva pantalla una paraula, com per exemple “Cargol”, “Cursa”, “Casa”,...i automàticament els 
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Consellers i Conselleres han de rumiar una frase que rimi. Quan la tenen, i per demanar torn, 

aquests i aquestes aixequen el dit. Així, anem escoltant totes les rimes i amb algunes ens fem 

un tip de riure. Tot seguit, el dinamitzador va ensenyant noves paraules i seguim la dinàmica 

d’anar comentant-les totes. 

 

 

 

 

 

 

 Activitat 2. Fem una pluja d’idees a Miro: com ens imaginem la campanya de 

difusió quant a la recollida d’aliments? Quins missatge enviaríeu als 
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sabadellencs i sabadellenques perquè prenguin consciència sobre la 

importància del sensellarisme, i per convidar-los a participar-hi? 

 

Ens desplacem a Miro, on els Consellers i les Conselleres tenen diferents espais amb 

diferents preguntes per aportar idees al respecte. En acabat, les comentem i debatem totes 

elles. 

 

Les diferents aportacions en funció de les preguntes proposades són les següents: 

 

1. Quins missatges faríeu arribar a la ciutadania per fer que prengui consciència 

i participi tot aportant-hi aliments? 

 

 “Fes-ho per tu, fes-ho per tot” 

 “Si tu pots menjar, per què ells no? Ajuda’ls!” 

 “Per un moment para’t a pensar...potser tu ho tens gairebé tot però hi ha persones 

que no. Si ens ajudes t’ho agrairem!” 

 “Para un moment i posa’t a la pell de l’altre gent” 

 “Dóna aliments per poder donar vida” 

 “Col·labora, hi ha gent que ho necessita” 

 “T’agradaria viure sense menjar? Si ajudes molta gent no haurà de patir-ho” 

 “Els aliments són vida. Els demés també necessiten aliments. Ajuda’ls” 

 “Menjar és felicitat, i felicitat és viure. Participa a la donació d’aliments per ajudar a 

les persones que ho necessiten” 

 “Tots necessitem els aliments. Fes que molta gent pugui disposar-ne. Ajuda’ns” 

 “Hauríem de pensar en els altres” 

 

2. Com us imagineu la campanya de difusió (el mural penjat a les escoles, via 

fulletons als cotxes, en forma de tríptics als comerços, difusió per xarxes 

socials,...)? 

 

 La recollida podria preveure diferents punts de recollida més enllà de les escoles 

(botigues, l’església,...). Així es podria augmentar la participació. De fet, hi ha qui 

comparteix l’experiència d’un grup d’alumnes que fa una temporada, cada any 
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l’escola es posa amb un carro davant dels comerços per recollir aliments. Aquest 

Conseller manifesta que aquesta iniciativa podria estendre’s tot l’any i que sorgís de 

diferents grups-classe. 

 La campanya hauria d’incloure anuncis 

 Dissenyem un cartell, en fem moltes còpies i les enganxem per tota la ciutat 

 Podríem instal·lar una caixa d’aliments 

 Posant propaganda de la campanya per tot Sabadell 

 Amb fotos i eslògans i pòsters tant a les escoles com a les pàgines web com a les 

xarxes socials 

 Posar punts a cada barri per donar aliments 

 Posar pancartes i explicant-ho a les escoles 

 Amb la informació repartida per tot Sabadell i donant a conèixer els problemes que 

la gent i les famílies tenen quan no tenen aliments 

 Amb tot allò necessari perquè pugui arribar a la gent 

 A les pàgines web i a les escoles 

 A les pagines web, a les escoles, i fent servir tot allò necessari 

 Posar carros de la compra a la porta de cada supermercat perquè així la gent que 

surti sempre tindrà menjar per donar aliments i que els deixin als carros 

 

 

 

3. Què creieu que caldria que fes l’Ajuntament sobre el sensellarisme, en funció 

del que ja ens han anat explicant? 
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 Podem ajudar a difondre allò que porta a terme l’Ajuntament en relació a les 

persones en situació de sensellarisme 

 Podríem posar una caixa de recollida d’aliments a cada escola i que la custodiés cada 

Conseller d’aquella escola 

 Podríem pensar com transmetre les diferents idees 

 Podríem animar a les nostres famílies i coneguts a donar aliments, i que ells i elles 

animin als seus coneguts. 

 

 

 

4. Què creieu que podeu fer vosaltres com a Consellers i Conselleres per 

contribuir quant a la temàtica tractada? 

 

 Podríem posar-hi una imatge de menjar 

 Amb colors vius 

 Podríem fer servir colors vistosos que a la gent li cridin l’atenció, i títols i imatges 

grans 

 Podríem posar-hi un lema, i a sota una foto d’algú donant menjar a una persona 

sense llar. Els colors, verd, de la ceba de Sabadell i altres colors cridaners, però no 

estridents 

 Amb colors que cridin l’atenció i imatges que siguin maques i ben fetes 

 Amb colors cridaners, un títol gran i algunes imatges 
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 Colors vius, lletres grans i boniques, i dibuixos representant la campanya 

 Amb colors vius, un títol amb temàtica de menjar i imatges de gent que passi gana 

 

 

 

 

 

En acabat, demanem als Consellers i Conselleres que s’hi animin a portar pel proper dia un 

esbós de disseny de cartell o mural que ens servirà de referència per la campanya que 

acompanyarà la recollida d’aliments, d’acord amb les idees sorgides i debatudes avui, o amb 

d’altres que puguin tenir. En la propera sessió triarem aquell que agradi més a tothom. 
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 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 

93% 0% 7% 

 

L’has trobada curta o llarga? 

 

CURTA LLARGA NI CURTA NI LLARGA 

54% 31% 15% 

 

 

Tancament 

 

 


