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CINQUENA SESSIÓ DE LA COMISIÓ 3 DEL CONSELL D’INFANTS I D’ADOLESCENTS DE 

SABADELL 2020-21 

 

 

Dia i hora: 22/04/21 – 18h 

 

Lloc: videoconferència 

 

Consellers/es: 8 

 

Ajuntament: Paula Peña (Cicles de Vida), Melcior Manau (Participació Ciutadana) i Montse 

Gibert (Participació Ciutadana: Democràcia Deliberativa i Intervenció Comunitària) 

 

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

 

Convidats: Meritxell Valls (Momentum Lab) 

 

 

 Benvinguda i registre d’assistents 

 

En la sessió d’avui, de la mateixa manera que en la del grup dels dimecres, 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. En aquesta sessió hi són 

convidats i convidades també els membres del Consell del grup del dimarts, ja que en el seu 

cas no vam poder fer la dinàmica en qüestió. 

 

 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 
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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. En la sessió d’avui dijous, comptem amb 

una membre de la comissió dels dimarts, la Queralt. 

 

 

 

 

 

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

difusió quant a les discriminacions? Quins missatge enviaríeu als 

sabadellencs i sabadellenques perquè prenguin consciència sobre la 

importància de combatre aquesta injustícia? 
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Ens desplacem a l’eina Miro per fer una pluja d’idees interactiva per tal de bastir una mica 

el guió del producte a generar enguany per la comissió: una campanya de difusió per alçar 

la veu, com a Consellers i Conselleres, al voltant de les discriminacions. 

 

En primer lloc, fem una repassada de les primeres idees que van sorgir en l’anterior sessió 

al voltant de com treballar el tema: 

 

 Actuació directa als carrers/difusió o conscienciació i prevenció 

 Oferir espais per pensar, reflexionar, i poder fer petits canvis a tots els nivells 

(societat, família…) 

 Activitats durant tot l’any, amb dies puntuals de visibilització i conscienciació sobre 

la diversitat sexo-afectiva 

 Accions de sensibilització a totes les edats i canviant cada any 

 

Actualment, la situació de pandèmia no recomana fer gaires accions que impliquin 

interacció entre la ciutadania, però també és cert que les paraules “sensibilització”, 

“conscienciació”,...van ser recurrents en totes les idees que es van plantejar. Per això, cal 

cercar maneres encertades i viables de treballar el tema i de difondre-les. 

 

Feta aquesta prèvia, els Consellers i les Conselleres tenen al Miro diversos espais amb 

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

totes elles. 

 

Les preguntes, amb les respostes rebudes pels adolescents, són les següents: 

 

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

les discriminacions? 

 

 Si vols el bé per tu per a tu, fes el bé per a tots 

 Físicament som diferents però per dins tots som iguals 

 Tots som diferents però això no vol dir que per dins també ho siguem i això no ho 

podem canviar 



                                                                                  
 

4 
 

 Tots som diferents, però no pel color de pell o el sexe del que sigui la persona, si no 

perquè tots tenim diferents personalitats, diferents maneres de reaccionar, això és 

el que ens fa diferents.  

 Les discriminacions a vegades venen pel color de la pell, etc. Però per dins tots som 

iguals. Les diferències físiques entre nosaltres no han de donar lloc a 

discriminacions. 

 Jo crec que hauríem d’ensenyar situacions molt discriminatòries i donar conclusions 

segons perquè no hem de fer aquestes coses ja que siguem d’on siguem i com 

siguem, del gènere que siguem, a qui estimem tan és, totes mereixem els mateixos 

drets. 

 Tots som iguals 

 Tothom diu que som iguals, però veritablement tots som diferents, però no tant per 

l’aspecte físic, sinó en el caràcter, manera de ser..., hauríem de ser iguals en les 

oportunitats/drets 

 Podríem fer visibles situacions discriminatòries i fer-ne una reflexió, posant vídeos 

curts, actuals, de situacions masclistes per exemple, i després fer-ne una reflexió. 

 

 

 

2. Com us imagineu la campanya de difusió (un vídeo amb diferents missatges que 

circuli per les xarxes socials, difondre’l a les escoles, al plenari de juliol,...)? 

 

 M’imagino fent una reunió amb persones que vulguin saber sobre el tema 
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 Jo m’imagino ensenyar situacions discriminatòries, allò que hem de fer per 

solucionar-les i perquè tothom ha de tenir els mateixos drets. Podem fer-ho amb 

cartells, balls, cançons, textos,...cadascú amb el que se senti més còmode 

 Jo m’imagino fent un vídeo, en el que cadascú té un paper amb un missatge que 

conscienciï a la gent sobre els discriminacions. O bé creant una cançó des del punt 

de vista de les persones que han estat discriminades. Per aquest tema necessitem 

parlar amb gent 

 Podríem fer un vídeo en el que entrevistem a persones que anteriorment han estat 

discriminades, recollir testimonis i acabar fent una cançó per explicar la història 

 Cada jove que expressi el que vulgui de la manera que vulgui 

 És important que a l’hora de fer les difusions/exposicions de les idees, puguem fer-

ho de la manera en què ens sentim més còmodes expressant-nos 

 

 

 

 

3. Què creieu que caldria que fes l’Ajuntament sobre les discriminacions, en funció del 

que ja ens han anat explicant? 

 

 Poder tenir converses amb gent que té ganes d’informar-se sobre les diferents 

discriminacions a través d’internet ara que estem en pandèmia 
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 a partir de la bústia de suggeriments es podrien recollir idees de la gent que no està 

al Consell per millorar en l’aspecte de les discriminacions a Sabadell 

 Podem difondre la idea que físicament som diferents però per dins tots som iguals, 

tot explicant aquests temes 

 Nosaltres podem fer visible el que passa amb les discriminacions, i difondre que 

tothom té els mateixos drets. L’Ajuntament podria posar en pràctica diferents 

projectes en aquest àmbit i fer-los visibles als carrers 

 Nosaltres fem el vídeo i que l’Ajuntament el difongui arribant a totes les persones 

possibles 

 

 

 
 

4. Altres 

 

 Podem explicar perquè ens agrada ser Conselleres i Conselleres, quins temes hem 

treballat i quant temps fa que som al Consell. 

 

Dels missatges que en surten, i d’altres que proposem que els Consellers i Conselleres 

pensin pel proper dia, els demanem que els anotin en una cartolina i que els llegeixin tot 

gravant-se pronunciant la frase del missatge en qüestió, per exemple. O que innovin a l’hora 

de transmetre els diferents missatges recollits i citats o bé de nous. Els breus vídeos que 

filmin ens els podran fer arribar per WhatsApp als dinamitzadors, i els veurem tots i totes 
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el proper dia. D’aquí en sorgirà, tal i com s’acorda, un vídeo final amb totes les aportacions 

i que constituirà, com dèiem, el producte final sobre les discriminacions de la comissió 3. 

 

 

 

 

 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 

84% 16% 0% 

 

L’has trobada curta o llarga? 

 

CURTA LLARGA NI CURTA NI LLARGA 

60% 40% 0% 

 

 

Tancament 


