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SESSIÓ DE NOVEMBRE DE LA COMISIÓ D’ADOLESCENTS DEL CONSELL 

D’INFANTS I D’ADOLESCENTS DE SABADELL 2020-21 

 

 

Dia i hora: 18/11/21 – 18h 

 

Lloc: Sant Oleguer 

 

Consellers/es: 6 

 

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

 

 

Tot just ens posem apunt per començar la sessió, recordem als adolescents que avui és la darrera 

sessió abans del plenari de constitució del nou Consell, previst per la setmana entrant. De la 

mateixa manera, els recordem que abans tindrà lloc el Dia Mundial dels Drets de la Infància 

(DUDI) el proper dissabte 20 de novembre, i a tal efecte els ensenyem el cartell que ha editat 

l’Ajuntament amb tota la bateria d’activitats previstes, i els animem a participar-hi i a assistir. 

És per això que llegim el Manifest en defensa dels drets dels infants i adolescents de Catalunya, 

tot aturant-nos quan cal, per entendre’l i pensar com ens el repartirem per fer-ne la lectura a tots 

els assistents. Per ara, s’ofereixen voluntàries la Mariona, la Berta i la Clara, si finalment pogués 

assistir-hi. 

La sessió d’avui és molt especial, també, perquè ens toca comunicar als diferents membres de la 

comissió que finalment no podran seguir l’any vinent com a conseqüència de l’aplicació del 

reglament del Consell, per la limitació de dos anys de mandat, i per donar cabuda a la gran 

demanda que hem rebut de nous Consellers i Conselleres aquesta tardor. És per això que 

comencem donant la benvinguda a dos dinamitzadors juvenils de l’Ajuntament que els exposen 

com podran seguir participant per millorar Sabadell. 

 

 Activitat 1. Com podem seguir participant per millorar Sabadell? 

 

Engeguem la sessió, com avançàvem anteriorment, rebent dos companys de l’Oficina Jove de 

Sabadell, el David i la Núria, que presenten als adolescents quines vies els resten obertes més 
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enllà del Consell per participar en la vida social de Sabadell, els recursos al seu abast, 

l’assessorament que poden rebre per part de l’Ajuntament, etc. En acabat, els membres assistents 

pregunten tots aquells neguits, demandes i dubtes que tenen al voltant d’allò exposat. 

 

 

 

 Activitat 2. Preparem la benvinguda als Consellers i Conselleres noves que 

s’incorporaran el mes que ve! 

 

Per tal de rebre els nous Consellers i Conselleres en l’acte de constitució del nou consell, els 

assistents a la present sessió preparen una sèrie de respostes a les preguntes que se’ls planteja. La 

idea és que aquestes respostes siguin llegides per ells i elles mateixes, el dia 24. Tot seguit 

presentem els diferents resultats: 

 

Què és per vosaltres el Consell? Consells pels nous membres? 

 

 És un espai on els infants i els adolescents podem aportar idees per millorar Sabadell, i 

on també se’ns permet participar i dir la nostra sense prejudicis, sent escoltades, i sentint 

que es té en compte la nostra veu 

 Als nous Consellers i Conselleres us aconsellem que sigueu vosaltres mateixos, perquè 

així podreu aprendre d’un mateix, i fer pinya amb la resta de Conselleres 
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 Oblideu la vergonya i expresseu el que sentiu, que tota idea aquí serà benvinguda, aporteu 

tot el que sapigueu, encara que creieu que no és bona idea us ajudaran a entendre-la i 

completar-la si cal 

 Sigueu tu mateix!!! 

 

Què heu après? 

 

 Coses sobre Sabadell en general, però també esdeveniments que marquen el calendari 

adult i que són importants 

 També hem après valors, drets,...també com organitzar projectes/cartells/videos per 

compartir idees...que mentre apreníem a fer-les aportàvem coses bones a Sabadell 

 Hem après a treballar en equip, a ser escoltades, a expressar les nostres propostes/idees, 

que cap proposta és dolenta, no cal callar per vergonya, perquè tota idea és bona 

 Hem après a ser nosaltres mateixos, a poder dir la nostra per millorar la ciutat com els 

adults, sent escoltada i passant-ho bé 

 Ens ha permès treballar amb molta gent, que mai haguéssim pensat conèixer, que són 

molt diferents a tu, i justament aquesta diferència fa que sigui tant interessant crear 

projectes juntes 

 Ens ha permès treballar amb moltes professionals de diferents professions per compartir 

el què fan, i poder resoldre dubtes. 

 Abans pensàvem que tots els adults menystenien l’opinió, però aquí hem après a què hi 

ha adults que sí t’escolten, amb qui pots parlar, conversar, qui t’acompanyi en entendre 

què et passa a aconseguir el que necessites… 
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I quines oportunitats seu us presenten com a nous Consellers/eres? 

 

 L’oportunitat d’expressar-se i aportar opinió pròpia, propostes, idees... 

 La de conèixer diferents iniciatives que hi ha a Sabadell 

 La de generar una proposta i veure que al final es fa realitat 

 La de conèixer millor la teva pròpia ciutat 

 Que la teva proposta tingui més importància entre els adults de Sabadell 

 L’oportunitat d’adonar-te que tu també tens molt a aportar i també a aprendre 

 I també...fer noves amistats! 

 

Què més li diríeu a un Conseller o Conseller que inicia el seu camí? 

 

 Li diríem que aprofiti aquesta oportunitat, que no tindrà sempre, que el Consell és 

inoblidable, que permet ampliar el teu coneixement i el dels altres... 

 Gaudiu i aprofiteu molt el temps al Consell perquè passa volant! 

 A vegades per vergonya o falta de temps hi ha qui deixa el Consell...però vosaltres ho 

heu d’intentar, busqueu la manera de ser-hi, hi aprens molt de les Conselleres i Consellers 

i també aprenen de tu encara que no t’ho creguis. 

 



                                                                                  
 

5 
 

“El Consell és una bona oportunitat per aprendre, he gaudit molt i he fet moltes amistats, em puc 

expressar i em sento escoltada,...a vegades ens vam plantejar deixar-ho però saber que se’ns 

escolta, que podem ajudar a la ciutat, conèixer gent,...mai he trobat motius per deixar el Consell!” 

 

 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 

50% 50% 0% 

 

L’has trobada curta o llarga? 

 

CURTA LLARGA NI CURTA NI LLARGA 

50% 0% 50% 

 

Tancament 
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