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CINQUENA SESSIÓ DE LA COMISIÓ 2 DEL CONSELL D’INFANTS I 

D’ADOLESCENTS DE SABADELL 2020-21 

 

 

Dia i hora: 21/03/21 – 18h 

 

Lloc: videoconferència 

 

Consellers/es: 9 

 

Ajuntament: Paula Peña (Cicles de Vida) 

 

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

 

Convidats: Meritxell Valls (Momentum Lab) 

 

 

 Benvinguda i registre d’assistents 

 

En la sessió d’avui, els Consellers i les Conselleres tenen l’opció d’aportar idees i propostes 

per incloure en el reglament municipal de participació que s’està elaborant aquests mesos. 

Per això, comptem amb la presència de la Meritxell Valls de l’empresa Momentum Lab. 

 

 Activitat 1. Dinàmica a càrrec de l’empresa Momentum Lab 

 

De seguida entrem en matèria tot treballant la dinàmica proposada per l’empresa 

encarregada del reglament de participació. Els infants entren a respondre i a debatre al 

voltant de dues preguntes: què és el que més t’agrada de participar en el Consell i què podem 

fer perquè els nens i les nenes puguin participar més. Prèviament, se’ls fa una presentació 

via dibuixos per entendre de què parlem quan se’ns demana fer aportacions per un 

reglament municipal en l’àmbit de la participació. 
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 Activitat 2. Fem una pluja d’idees a Miro: com ens imaginem la campanya de 

difusió quant a la jornada del bosc del mes de juny? Quins missatge enviaríeu 

als sabadellencs i sabadellenques perquè prenguin consciència sobre la 

importància de la reforestació i el manteniment dels boscos, i per convidar-

los a participar-hi? 

 

Ens desplacem a l’eina Miro per fer una pluja d’idees interactiva i anar aportant idees de 

cara a confeccionar la campanya de difusió que crearem per cridar a la participació a la 

jornada del bosc del mes de juny. En acabat, les comentem i debatem al voltant de totes elles. 
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Les preguntes, amb les respostes corresponents, són les següents: 

 

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

participi tot assistint a les jornades del bosc? 

 

 Esteu convidades a participar al Consell d’Infants i ajudar al medi ambient 

 Si vols un futur, cuida’l 

 No queremos un medio ambiente: lo queremos completo 

 El bosc has de cuidar si per allà vols passejar 

 Vols aprendre més sobre la reforestació? Vols aprendre més sobre els parcs i 

jardins? 

 No reciclar perjudica la teva salut i la dels que t’envolten 

 El bosc no és cap abocador 

 Per què destruïm el que ens manté vius? 

 Cuidar el món és cuidar el teu futur 

 Si vols canviar el món, canvia tu! 

 La terra no és el nostre planeta, és la nostra llar 

 Si vols cuidar el teu futur, cuida el teu present 

 Recicla per donar vida al planeta 

 El medi ambient has de cuidar si orgullós vols estar 
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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,...)? 

 

 Podem repartir fulletons 

 Podríem posar cartells a tots els barris per cridar l’atenció 

 

3. Què creieu que caldria que fes l’Ajuntament sobre la reforestació, en funció del que 

ja ens han anat explicant? 

 

 Crec que caldria que es cuidés el verd de la ciutat cada dia, els dies d’estiu. Menys 

estona però amb menys aigua. Per exemple, a la Via Alexandra, on hi ha herbes força 

seques 

 

 

 

4. Colors, títols, imatges,... 

 

 Hi posaria imatges del medi ambient 

 Colors bonics, per exemple el verd, que lligui amb la temàtica 

 Colors cridaners, títols grans i amb fotos que impactin i preocupants sobre el 

desaprofitament del bosc, i l’acció de malmetre el fons marí, etc. 

 

Aprofitant la pluja d’idees, i que es demana en la tercera de les preguntes què podria fer 

l’Ajuntament tot i que de la temàtica tractada, hi ha un Conseller que li agradaria que es 

posessin pàrquings que serveixin per lligar-hi els patinets, per exemple al costat dels parc o 

mercats. Ho recollim en aquesta acta. 
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En acabat, demanem als Consellers i Conselleres que s’hi animin, a portar pel proper dia un 

esbós de disseny de cartell o mural amb les idees sorgides o amb noves que se’ls puguin 

ocórrer, que ens servirà de referència per la campanya que acompanyarà la jornada del 

bosc. En la propera sessió triarem aquell que agradi més a tothom. 

 

 

 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 

80% 0% 20% 

 

 

L’has trobada curta o llarga? 

 

CURTA LLARGA NI CURTA NI LLARGA 

20% 20% 60% 

 

 

Tancament 

 

 


