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ACTA SESSIÓ DE CLOENDA DEL CONSELL D’INFANTS D’ARENYS DE MAR  

2020-2021 

Dimecres 16 de juny de 2021 

Sessió presencial a la sala polivalent ‘1 d’octubre’ del Centre Cultural Calisay 

(17:30h a 19h) 

 

 

Assistents. 

 

▪ Consellers i Conselleres del Consell d’Infants: 21 

▪ Ajuntament i equip tècnic: Annabel Moreno (Alcaldessa d’Arenys de Mar), Míriam Puig 

(Regidora d'Infància i Joventut), Laia Martín (Regidora de Participació), Helena Saurí (Tècnica 

de Joventut) i Laura Espinasa (Tècnica de Participació). 

▪ Dinamitzador: Joel Muñoz i Pol Casals (CIVIS). 

 

 

Benvinguda.  

A les 17:30h, iniciem la sessió i donem la benvinguda als consellers i conselleres titulars que 

estan presents. 

 

Activitat 1. Passar llista. 

Situats en el pati del Calisay, procedim a passar llista. Aquesta tasca la realitza, com a conseller 

secretari en aquesta sessió, el Nicolás Prats. Tot seguit, els dinamitzadors entreguem el full 

d’assistència al secretari i ell comença a dir en veu alta els noms dels consellers i conselleres, 

per tal de saber si estan presents. El Nicolás, a més, marca amb una creu els consellers i 

conselleres que estan presents i deixa en blanc a aquells que no han vingut. 

 

Activitat 2. Joc d’inici: “Fileres de...”. 

Un cop el conseller secretari ha realitzat la tasca de passar llista, fem el joc d’inici de sessió. En 

aquesta ocasió, els dinamitzadors proposem jugar al joc de les fileres i les inventores de joc, que 
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són l’Adriana Bagán i la Júlia Cúria, s’encarreguen de dir en veu alta el número que equival al 

nombre d’infants que ha d’haver a cada filera. Per exemple, si diuen fileres de 5, els consellers i 

conselleres s’han d’unir per formar fileres amb 5 persones. Així mateix, indiquem als infants que 

si arriben tard i no es situen dins de cap filera, quedaran eliminats. Els consellers i conselleres 

s’ho passen molt bé jugant a aquest joc que, finalment, guanyen l’Oussama, l’Ot i el Gil. 

 

 

Activitat 3. Preparació de l’Acte de Cloenda amb els consellers i conselleres titulars. 

Després del joc, entrem al Centre Cultural Calisay, concretament a la sala polivalent ‘1 

d’octubre’. Un cop dins, expliquem als consellers i conselleres titulars com es desenvoluparà 

l’Acte de Cloenda. En aquest cas, els comuniquem que l’acte estarà obert al públic a partir de 

les 18:30h i, a banda de les famílies, també estaran presents l’alcaldessa d’Arenys de Mar, la 

regidora d’Infància i Joventut i la regidora de Participació. A més, informem als infants que, a 

l’inici de l’acte, ells i elles presentaran un Petxa Kutxa amb tot el que s’ha treballat en aquesta 

edició del Consell i els expliquem, ja que no saben que és, que això és una presentació en format 

PowerPoint amb vàries diapositives que estan programades per tal que durin 20 segons.  

 



                                                                                     
  

 3 

Tot seguit, els dinamitzadors mostrem les diferents diapositives del Petxa Kutxa als consellers i 

conselleres i, un per un, comencen a escollir aquella que volen explicar. Així mateix, donem als 

infants unes targetes com a guió d’allò que han de dir en els 20 segons que duren les 

diapositives. 

Minuts després, realitzem una assaig per tal que els consellers i conselleres puguin saber com 

funciona el Petxa Kutxa.  

 
 

Aquesta primera prova no surt perfecte, ja que hi ha infants que no els dona temps a dir la seva 

explicació en 20 segons. No obstant, els indiquem que fem aquest assaig per tal de veure quins 

són els aspectes de l’exposició que s’han de millorar, així com que poden repassar i mirar la seva 

targeta tants cops necessitessin. 

 

Activitat 4. Preparació de l’Acte de Cloenda amb els consellers i conselleres suplents. 

A les 18:15h, donem pas a què entrin els consellers i conselleres suplents que han assistit a 

alguna sessió d’aquest curs, en substitució del conseller o consellera titular de la seva classe, cau 

o equipament. La Maria Zaragoza, l’Eder Irisarri, el Danilo Cappi, el Xavi Cappi i la Mariam Leaich 

són els consellers i conselleres suplents que estan presents. En aquest cas, els informem que 

disposaran d’uns minuts de l’acte de cloenda per presentar-se, explicar què significa ser 

conseller o consellera suplent, exposar la seva experiència dins del Consell, mencionar els valors 

que han après i dir algun suggeriment de millora de cara a les properes edicions. Mentrestant, 

els dinamitzadors els donem idees i els ajudem a preparar els seus discursos. 
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Activitat 5. Celebració de l’Acte de Cloenda. 

A les 18:30h, els familiars dels consellers i conselleres entren a la sala polivalent i s’asseuen a 

partir de la segona filera, ja que la primera està reservada pels suplents, l’alcaldessa i les 

regidores d’Infància, Joventut i Participació. Els consellers i conselleres titulars, no obstant, estan 

asseguts de cara al públic i en semicercle. 

Iniciem l’acte un cop han entrat tots els assistents i estan asseguts als seus respectius llocs. En 

aquest moment, l’equip dinamització, que conduïm l’acte, els donem la benvinguda. 

Immediatament, donem pas als consellers i conselleres titulars per tal que facin la seva 

presentació del Petxa Kutxa al públic. En 20 segons per cada diapositiva els infants expliquen: 

què és el Consell d’Infants, quins han sigut els càrrecs a realitzar, quina ha estat la temàtica 

treballada en aquesta edició, quina és la proposta que es durà a terme a través del Pressupost 

Participatiu, quin és l’encàrrec del Consell acordat sobre la protecció d’animals, quins nens i 

nenes han conformat el Consell d’aquest curs, entre d’altres.  
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El Petxa Kutxa finalitza un cop el conseller John García exposa la darrera diapositiva i dona les 

gràcies al públic per la seva atenció. Els consellers i conselleres titulars són aplaudits pel públic i 

felicitats per haver presentat molt bé i amb el temps ajustat les diapositives del Petxa Kutxa. 

A continuació, l’Ot, un dels consellers de 6è de primària que l’any que ve no seguirà en el Consell, 

explica que és CNIAC i menciona que ser membre del Consell d’Infants l’ha permès plantejar 

idees per millorar Arenys de Mar, participar activament en temes relacionats amb la vila, 

treballar en equip i conèixer a nous nens i nenes, principalment. 

Un cop acabada la intervenció de l’Ot, els consellers i conselleres suplents que estan presents 

exposen individualment el seu discurs. Primer es presenten al públic i, tot seguit, diuen que han 

gaudit molt i els ha agradat l’experiència de ser consellers i conselleres suplents. La Maria 

Zaragoza, que és una de les suplents d’aquest curs, afegeix que és increïble poder estar dins del 

Consell d’Infants ja que pots treballar per tota la gent d'Arenys de Mar. El públic els aplaudeix 

amb entusiasme un cop finalitza la intervenció d’aquests consellers i conselleres. 

Sobre les 18:50h, es dona la paraula a l’alcaldessa d’Arenys de Mar per tal que faci el parlament 

de cloenda. En la seva intervenció, l’alcaldessa destaca el gran treball i esforç que realitzen els 

consellers i conselleres dins del Consell d’Infants, com també la importància que té aquest òrgan 

de participació infantil per tal que Arenys de Mar sigui una vila més justa, equitativa, solidària i 

democràtica. L’alcaldessa, així mateix, subratlla de manera positiva que els infants del Consell 

estimin el seu municipi i tinguin interès en fer propostes per tal de millorar Arenys de Mar. El 

discurs de l’alcaldessa conclou amb el desig de retrobar-nos aviat per la vila i que d’aquí a uns 

anys els consellers i conselleres esdevinguin en alcaldes i alcaldesses d’Arenys de Mar. 
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Un cop realitzat el parlament de l’alcaldessa, la tècnica de Joventut, l’Helena Saurí, fa una 

intervenció per donar les gràcies al públic per haver assistit a l’acte i agraeix a les famílies dels 

consellers i conselleres el suport que han donat al Consell. En aquest punt, l’Helena destaca que 

el desenvolupament del Consell d’Infants d’aquesta edició no hauria sigut possible sense la 

implicació de les famílies. Abans d’acabar la seva intervenció, ella informa al públic que en 

aquesta ocasió, per tal de seguir mantenint les distàncies de seguretat, no hi haurà un pica-pica 

un cop finalitzi l’acte. 

 

Finalització de l’acte i acomiadament. 

Després d’haver-se fet tot el que hi havia programat a l’escaleta, procedim, just a les 19h, al 

tancament de l’acte i a l’acomiadament del públic present. Abans, però, els donem les gràcies i 

els desitgem un bon estiu i unes bones vacances. 


