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SESSIÓ PLENÀRIA DEL CONSELL D’INFANTS I D’ADOLESCENTS DE 

SABADELL 2020-21 

 

 

Dia i hora: 01/07/21 – 18h 

 

Lloc: Escola Catalunya 

 

Consellers/es: 25 

 

Ajuntament: Alexandra Puntas, Paula Peña i Sergi Cordón (Tècnics/es de Cicles de vida), Pilar 

Maza (cap de negociat de Cicles de Vida i Secretaria del Consell d’Infants), Sergi Gil (Cap de 

servei de Cicles de vida) i Sònia Sada (Regidora de Cicles de Vida). 

 

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

 

 

En aquesta darrera sessió del curs del Consell ara a l’estiu, a mode de plenari, es troben 

representants de les diferents comissions de treball de l’espai de participació infantil i juvenil per 

exposar i compartir la feina feta en aquestes i els resultats obtinguts, així com el producte generat 

també per la Coordinadora de comissions. 

 

  

L’acte s’inicia a les 18:30h amb un berenar que s’ofereix a tots els Consellers i Conselleres 

assistents, tot i que mitja hora abans ja s’ha citat a aquells i aquelles que van prestar-se voluntaris 
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i voluntàries per exposar la feina feta com a portaveus de les respectives comissions. A més a 

més, encara una estona abans es prepara l’acte, es posen apunt els diferents materials, la taula del 

berenar, l’espai dels parlaments, l’equip de so, la recepció a l’entrada per la rebuda dels infants 

amb les mesures per la COVID-19 i els fulls d’assistència, etc. 

Durant el berenar, l’estona és amenitzada amb música i amb un vídeo que repassa diferents fotos 

de les sessions de treball de les comissions i de la Coordinadora. I durant els parlaments, els 

portaveus de cada grup de treball presenten la feina feta amb diferents suports: en el cas de la 

Comissió 1 i 2, amb dos vídeos de la recollida d’aliments i de la jornada del bosc així com dels 

cartells de difusió dels dos esdeveniments dissenyats pels mateixos Consellers i Conselleres; en 

el cas de la Comissió 3 d’adolescents, el vídeo amb diferents missatges, eslògans i explicacions 

sobre les discriminacions; i en el cas de la Coordinadora, el cartell de les discriminacions i la 

lectura del manifest perquè l’Ajuntament dediqués el nom d’una plaça als infants a la ciutat. 

 

 

 

L’acte és conduït per la Paula Peña i el Sergi Cordón, de Cicles de Vida, i també pel Marc Serra, 

de l’equip de dinamització del Consell. Tot just a l’inici s’aprova l’acta del plenari del mes de 

novembre, i la Regidora de Cicles de Vida, la Sònia Sada, fa la salutació i benvinguda a tothom. 

Per finalitzar els parlaments, es porta a terme un retorn als Consellers i Conselleres de la iniciativa 

realitzada a principi de curs i que portava per títol “Volem la pau pels infants!”. Aquesta iniciativa 

constava d’unes grulles de paper que els membres del Consell van enviar cap al Japó en motiu de 

la desgràcia patida per aquella comunitat en relació a les bombes atòmiques de finals de la II 

Guerra Mundial, i que ja han pogut arribar al país nipó. A més a més, la Regidora de Cicles de 

Vida comunica als nens i nenes que el seu manifest ha estat aprovat pel matí a la junta de govern 

de l’Ajuntament i per unanimitat. 
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Per tancar la sessió, els Consellers i Conselleres gaudeixen una estona d’una festa de l’escuma i 

per tant d’un final lúdic i amè que posa també punt final a un curs novament marcat per la 

pandèmia i que ens ha deixat estones confinades, d’altres de presencials, però amb una gran tasca 

en diferents àmbits per part dels nens i nenes. 

 

 

 

Tancament 


