
CONSELL D’INFANTS I 
ADOLESCENTS 

DE SABADELL



QUÈ ÉS I QUINS OBJECTIUS TÉ?

El Consell d’Infants i Adolescents de Sabadell és un
espai de participació infantil que l’Ajuntament de
Sabadell posa a disposició dels nens i nenes de
Sabadell de 9 a 12 anys perquè…

• Puguin dir-hi la seva sobre les coses que els afecten
com a ciutadans de ple dret de la ciutat.

• S’incorporin en la vida pública sabadellenca.
• Facin propostes de millora i de transformació de la

ciutat .
• Coneguin i exerceixin els seus drets i deures.
• Desenvolupin habilitats com l’empatia, el diàleg,

l’esperit crític i la participació en els assumptes
públics.



QUAN ES VA CONSTITUIR EL 
CONSELL?

El 26 de juny de 2018, en un acte públic a la Plaça Doctor Robert, es va

constituir el Consell dels Infants de Sabadell amb la presència dels nens

i de les nenes escollits/des que van acceptar el seu càrrec i assumir el

primer encàrrec: la creació del logotip del Consell.



I.- COM S’ORGANITZA EL CONSELL? 

El Consell s’organitza en les 7 Comissions de zona, la Coordinadora de les 

Comissions de zona i el Plenari.

• Les Comissions de zona:  n'existeixen 7, segons els districtes de la ciutat. 

Es reuneixen un cop al mes.

• La Coordinadora de comissions de zona: s’encarrega de preparar les 

sessions del plenari i de fer seguiment i coordinar el treball de les Comissions de 

zona. Es reuneix 4 cops a l'any.

• El Consell Plenari: és l’òrgan màxim de presa de decisions. Es reuneix 2 cops 

l'any.



II.- COM S’ORGANITZA EL CONSELL? 

COMISSIONS DE ZONA

MENSUAL

PLENARI

COORDINADORA DE 
COMISSIONS DE ZONA

TRIMESTRAL

2 vegades a 
l’any



• Qui pot presentar aquest any la seva candidatura al Consell?

Qualsevol infant nascut l’any 2012 que compti amb l’autorització dels seus pares o tutors legals.

• Com s’escullen els infants membres del Consell ?

A través del sorteig celebrat el 10 de novembre que podeu consultar a la web del Consell 

d’infants i adolescents https://web.sabadell.cat/consells/consell-d-infants

• Cada quan i on es reuniran les comissions de zona ?

Una tarda al mes entre setmana, fora de l’horari escolar per treballar en sessions d’hora i mitja 

aproximadament, en un equipament públic (Biblioteca, centre cívic,…) o de forma telemàtica.

• Quan acceptaran el càrrec els nous infants membres del Consell ?

A la sessió plenària del 24 de novembre de 2022, a les 18:30h, al Complex Alexandra,Plaça

Ovidi Montllor, 3 (convocatòria nous consellers 18.10h)

MÉS DETALLS…

https://web.sabadell.cat/consells/consell-d-infants


RENOVACIÓ PARCIAL DEL CONSELL D'INFANTS: 2022

Sessions informatives a les escoles, entitats i centres d’educación no formal Setembre i octubre

Presentació de les candidatures i la documentació Del 13 fins al 24 d’octubre

Consulta de la publicació del llistat de candidatures al web del Consell 2 de novembre

Període per reclamacions Del 3 al 5 de novembre

Sorteig públic 10 de novembre

Publicació dels resultats 10 de novembre

Acceptació del càrrec a la sessió plenària del Consell 24 de novembre

CALENDARI PROCÉS RENOVACIÓ



ORGANITZACIÓ PER COMISSIONS

El Consell es dividirà en 3 comissions que agruparan els nens i nenes dels 7

districtes. La comissió 1 es trobarà un dilluns al mes, la 2 un dimecres i la 3 un dijous.

L’horari de les trobades serà de 18h a 19.30h a un equipament municipal.

- COMISSIÓ 1 - DILLUNS:

- Districte 1 (Sector Centre i sector Sant Oleguer)

- Districte 5 (Sector Gràcia, sector Can Feu i sector Oest)

- COMISSIÓ 2 - DIMECRES:

- Districte 2 (Sector Can Puiggener, sector Creu Alta i sector Togores)

- Districte 6 (Sector Creu de Barberà, sector Sud i sector Sant Pau)

- Districte 7 (Sector la Serra i sector Est)

- COMISSIÓ 3 - DIJOUS:

- Districte 3 (Sector Ca n'Oriac, sector Nord i sector Sant Julià)

- Districte 4 (Sector la Concòrdia, sector Can Rull i sector Berardo)



CALENDARI DE SESSIONS

2 sessions plenàries a l’any (al juny i al novembre)

A més a més, pels infants que es vulguin implicar més, 

constituirem la coordinadora de comissions, que es reunirà 

1 cop cada tres mesos en horari de 18.00 a 19.30h

1 jornada de convivència: dates per determinar.



COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES

 Creació de grup de whatssap per les famílies de cada comissió

Correu electrònic consellinfants@ajsabadell.cat

Telèfon 937453412 i 623526829

Web del Consell d’Infants de Sabadell

https://web.sabadell.cat/consells/consell-d-infants

mailto:consellinfants@ajsabadell.cat
https://web.sabadell.cat/consells/consell-d-infants


MOLTES GRÀCIES!!


