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SESSIÓ DE NOVEMBRE DE LA COMISIÓ D’INFANTS DEL CONSELL D’INFANTS 

I D’ADOLESCENTS DE SABADELL 2020-21 

 

 

Dia i hora: 16/11/21 – 18h 

 

Lloc: Sant Oleguer 

 

Consellers/es: 5 

 

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

 

 

Tot just ens posem apunt per començar la sessió, recordem als infants 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. 

 

 

 Activitat 1. Comencem jugant...al joc del penjat! 

 

Engeguem la sessió jugant a un clàssic, el joc del penjat. Un Conseller o Consellera es pensa una 

paraula, escriu guionets on hi van les lletres, i la resta han d’encertar la paraula abans de ser 

penjats. Hi juguem a la pissarra. Ens organitzem per torns, i els nens i nenes poden anar demanant 

la paraula tot aixecant el dit. 

 

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

s’incorporaran el mes que ve! 
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Per tal de rebre els nous Consellers i Conselleres en l’acta 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: 

 

Consells per les futures conselleres i consellers del Consell d’Infants 

 

 No tingueu vergonya a participar ni a exposar les vostres idees 

 Donar la vostra opinió us ajudarà a perdre la vergonya! 

 

I com ens organitzem? 

 

 A les sessions de treball, primer comencem divertint-nos amb un petit joc, i després 

comencem a parlar de temes interessants com els drets dels Infants. Fem lectures i 

conversem sobre els temes que llegim conjuntament. 

 Tenim una rutina: fem el joc, expliquen què farem, fem diferents activitats i acabem la 

sessió amb una valoració on donem la nostra opinió per millorar-la (si ens ha agradat la 

sessió o si l’hem trobada llarga o curta) 

 El Consell s’organitza en 3 comissions. Aquestes es reuneixen una vegada al mes en dies 

diferents durant una hora i mitja a la tarda després de l’escola. 

 

Hem après…. 

 

 Hem après què és el sensellarisme, aquelles coses bàsiques per viure que els hi manca a 

algunes persones que no tenen casa, són pobres… 

 Aprenem molt sobre coses/temes que a molts altres llocs on els infants hi som presents 

no els treballen o que no n’hem sentit a parlar mai i tot explicat amb vocabulari que 

podem entendre, i sense retallar la informació 

 El Consell ens ha permès aprendre històries reals amb situacions complicades que ens 

ajuden a entendre què passa al món dels adults i perquè és important ser aquí formant 

part del Consell 
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 Participant al Consell ajudem a millorar la ciutat i la convivència entre la gent que hi 

vivim (petits i grans) 

 

El Consell és una oportunitat... 

 

 Perquè l’ajuntament pugui escoltar idees de les nenes i nens per millorar Sabadell  

 Perquè no només opinin els grans  

 Perquè amplia les oportunitats que l’ajuntament escolti a moltes persones amb 

problemàtiques diferents 

 

Ah! I sabeu que tenim un espai que es diu la Coordinadora? 

 

 La coordinadora és una reunió extraordinària, a part de les comissions, que es troba cada 

3 mesos... 

 És el lloc de trobada de Conselleres i Consellers de diferents comissions, i en aquestes 

reunions les participants comparteixen què estan treballant a cada una de les seves 

comissions.  

 A la Coordinadora treballem un projecte tranversal, el curs passat vam aprofundir sobre 

les discriminacions. 

 

La Martina Ballester, per ara, s’ofereix voluntària per pujar a l’escenari a llegir les diferents 

aportacions. 

 

Per acabar, recollim en la present acta dues qüestions sobrevingudes: 

 

1. Per una banda, es proposa donar continuïtat al projecte de reforestació, fent que els 

alumnes de 6è de les escoles surtin un cop a l’any a plantar un arbre per infant. 

2. Per altra banda, s’informa que el Pont de ferro a prop de Torreromeu està en mal estat, 

pel riu Ripoll, i sembla que ja s’han fet avisos però que encara no s’ha reparat ni s’ha fet 

res per avisar que està deteriorat. 
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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 

80% 0% 20% 

 

Tancament 
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