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

DE SABADELL 2020-21 

 

 

Dia i hora: 24/03/21 – 18h 

 

Lloc: videoconferència 

 

Consellers/es: 8 

 

Ajuntament: Paula Peña (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 de la sessió per explicar als Consellers i Conselleres allò que treballarem 

en les sessions que ens resten de curs: prepararem una acció vers la ciutat sobre el projecte 

protagonista de la nostra comissió i l’acompanyarem d’una campanya de difusió. I l’acció en 

qüestió serà participar un diumenge de juny en una de les jornades del bosc conjuntament 

amb l’entitat Espai Natura. 

També, previ a l’inici de la sessió fem recordatori de l’espai que posem a disposició dels 

membres del Consell al voltant del Hangouts, i que qui s’hi vulgui apuntar ha de presentar 

l’autorització, i també els expliquem la iniciativa de la Generalitat de posar en funcionament 

una web destinada als infants i adolescents de Catalunya. 

 

• Activitat 1. Introducció a l’eina MIRO i joc del penjat 
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En la primera activitat, comencem la sessió tot introduint-nos a l’eina interactiva MIRO, que 

ens permetrà fer diferents dinàmiques en el marc de les sessions del Consell. Com que ens 

porta una estona l’acompanyament perquè tots i totes completem el procés de registre, 

decidim reduir el joc inicial del penjat al plantejament d’una sola paraula i ajornem la 

darrera de les activitats centrals de la sessió, la qual es portarà a terme en la propera ocasió. 

D’aquesta manera, optem per allargar l’activitat següent de verdader o fals. 

 

 

 

• Activitat 2. Verdader o fals? 

 

En aquesta segona activitat, els dinamitzadors plantegen diferents afirmacions sobre la 

reforestació i l’arbrat urbà, i els membres del Consell responen si creuen que són certes o 

falses, i si els convidats a l’anterior sessió les van plantejar. D’aquesta manera refresquem 

una mica la memòria al voltant del que ens van transmetre. Les afirmacions són les 

següents: 

 

1. La meitat dels carrers de Sabadell no tenen arbres (certa) 

 

En aquesta primera afirmació, els Consellers i Conselleres coincideixen en tenir bona 

memòria, doncs recorden que efectivament la meitat dels carrers de la ciutat no tenen 

arbres. De fet, recorden que no tots els carrers poden tenir-ne. En alguns, per exemple, molts 

arbres no hi caben, doncs la mida és important pel que fa a aquesta qüestió. 
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2. És millor procedir a la reforestació que deixar que el propi bosc faci el seu procés 

(falsa) 

 

Quant a aquesta qüestió, els nens i nenes no acaben de tenir-ho del tot clar. Des de l’equip 

dinamitzador recordem que si reforestem els arbres que han crescut en un bon lloc, i 

després els trasplantem al bosc, aquests no estan acostumats a les condicions climàtiques 

(temperatura, vent, aigua,...) i podria ser que es morissin o que caiguin abans que els que 

neixen allà. D’aquest manera, concloem que sobreviuen millor els arbres que broten per si 

mateixos que els replantats. Duren més anys i són més resistents a les condicions 

climàtiques adverses. 

 

3. L’arbrat urbà suposa una millora en salut i benestar (física i psíquica), i una millora 

quant a l’estètica de la ciutat i millora la cohesió social (certa) 

 

Aquesta darrera afirmació també genera força debat entre els Consellers i Consellers. Hi ha 

qui comenta que els arbres són el nostre pulmó, i des de l’equip dinamitzador s’explica que 

els arbres filtren l’aire de les partícules contaminants provocades pels cotxes o les fàbriques, 

i que si no ho fessin empitjoraria la nostra salut respiratòria, per exemple. També s’explica 

que l’arbrat ajuda a reduir l’estrès, l’ansietat, la depressió,...conceptes que també s’exposen 

quant a les seves causes, conseqüència i naturalesa. 

A l’hora, també es pregunta als Consellers i Conselleres si troben que és més maca la ciutat 

amb arbres o sense arbres, i aquests responen que amb arbres. Així, es conclou que 

l’afirmació és certa doncs l’arbrat no només ajuda a millorar la nostra salut sinó que permet 

que l’estètica de Sabadell sigui atractiva. 
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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 

100% 0% 0% 

 

 

Tancament 

 

 


