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TERCERA SESSIÓ DE LA COMISIÓ 2 DEL CONSELL D’INFANTS I D’ADOLESCENTS DE 

SABADELL 2020-21 

 

 

Dia i hora: 24/02/21 – 18h 

 

Lloc: videoconferència 

 

Consellers/es: 12 

 

Ajuntament: Paula Peña (Cicles de Vida) i Fernando Lafuente (tècnic municipal de Parcs i 

Jardins). També hi assisteix, com a convidat a la sessió, Hilari Teixidor de Espai de Natura de Can 

Deu. 

 

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. Tot seguit, 

aprofitem també per fer la presentació dels dinamitzadors, en Marc i la Roser, que seran els qui 

ens acompanyaran aquests propers mesos en les diferents sessions del Consell. També és 

moment per explicar una mica el guió de la sessió d’avui i en general el de totes les sessions a 

partir d’ara. 

 

 

• Activitat 1. Joc inicial: Stop! El joc de les categories 
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Per jugar al joc de les categories, mostrem la roda que ens servirà per escollir una lletra i 

anunciem 5 categories sobre les quals versarà el joc. Són les següents: 

 

• CIUTAT o POBLE 

• PROFESSIÓ 

• ESPORT 

• FRUITA 

• ANIMAL 

 

Amb la lletra que surt cada vegada, els participants miren de trobar una paraula que comenci 

per aquesta per cadascuna de les categories. Quan algú la troba diu “STOP!” i comprovem que 

sigui correcte. Així, hi juguem algunes rondes. 

 

 

 

• Activitat 2. Benvinguda, exposició de les persones convidades, i debat i preguntes (18:20h) 

 

Tot seguit presentem els dos convidats d’avui, que venen a explicar-nos una mica què es fa des 

de l’Ajuntament en relació al projecte a treballar enguany per aquesta comissió (la reforestació), 

així com des del moviment associatiu. Aquests són en Fernando Lafuente, tècnic municipal de 

parcs i jardins, i l’Hilari Teixidor, de l’Espai de Natura de Can Deu. 
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En primer lloc, en Fernando Lafuente ve a parlar-nos sobre l’arbrat urbà, del qual en diu que 

aporta millores ambientals, una disminució de la temperatura ambiental, una certa 

insonorització de Sabadell, una millora en salut i benestar (física i psíquica), una potenciació de 

la biodiversitat i de la connectivitat de les zones verdes i fauna/flora que ens afavoreixi, una 

millora quant a l’estètica de la ciutat i millor cohesió social. Per altra banda, també ens ensenya 

diferents imatges històriques de carrers amb arbrat, i ens parla de la importància de la mida dels 

arbres en funció del carrer on en vulguem posar-ne de nous. 

 

 

 

Després, tenen lloc les intervencions dels Consellers i Conselleres. En Fernando els pregunta si 

els ha sorprès per exemple que la meitat de carrers no tinguin arbres, a la ciutat, i alguns 

confessen que no. Aquí, en Marc deixa un correu perquè els nens i nenes que vulguin fer arribar 

alguna llista de llocs i carrers on creuen que hi manquen arbres, puguin enviar-ho. És el cas de 

l’escola de la Karimatou (Espronceda), i que llistem a continuació perquè consti en acta a la 

vegada que d’altres consideracions: 

 

• Plaza Picasso 

• Plaza Rogelio Soto 

• Calle Drapaires  

• Plaza de la Independencia 

• Plaza de las Tres Torres 

• Calle Fontanella  

• Plaza del Gremio 



                                                                                  
 

4 
 

• Plaza de la Cruz de Barbera 

• Calle Arribau 

• Carrer Jose Gómez 

 

Observaciones: 

 

• En muchas de estas calles hay agujeros donde había árboles y ahora no los hay. 

• También hemos visto que los espacios están hechos de cemento y las pocas zonas de 

tierra están sucias, con muy poca vegetación y llenos de excrementos de perros. 

• Algunos estudiantes de la escuela han propuesto poner una PIPI-CAN más en la zona 

con el fin de evitar que los animales utilicen las pocas zonas de tierra para sus 

necesidades. 

• Los alumnos más jóvenes de la escuela piden árboles frutales en la escuela si puede ser. 

                                                                                                                                                                         

 

Per acabar, en Fernando explica també que ja tenen en marxa un pla de reposició d’arbres a 4 

anys vista en resposta a una de les observacions dels Consellers i Conselleres. 

 

És el torn ara de l’Hilari Teixidor de l’Espai Natura. L’Hilari també ens presenta un power point, 

com en el cas del Fernando, on s’explica entre d’altres l’origen de l’Associació Espai Natura, els 

objectius a assolir des de l’espai, i també ens exposa el Pla de Recuperació (perquè es necessita, 

amb què es replantarà,...). També ens dona detalls sobre l’estat dels boscos del rodal, el procés 

que ha patit, a qui van acudir per portar-lo a terme,...Així, d’entre triar sobre la reforestació o 

deixar que el propi bosc faci el seu procés és millor la segona opció, ja que ens explica que 

sobreviuen millor els arbres que broten per si mateixos que els replantats. 

 

A més, també ens comenta al voltant d’altres tasques que fan des de l’associació pel 

manteniment i la recuperació d’espais, i proposa idees que es podrien fer al bosc per tal 

d’ajudar. 

 

En el torn de resolució de dubtes, es parla sobre la cura i la neteja dels camins del bosc, i sobre 

el temps que caldrà esperar per començar a veure un bosc adult. 
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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 

100% 0% 0% 

 

 

L’has trobada curta o llarga? 

 

CURTA LLARGA NI CURTA NI LLARGA 

33% 50% 17% 

 

 

Tancament 

 

 


