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ACTA DE LA 3ª SESSIÓ DEL CONSELL D’INFANTS D’ARENYS DE MAR 2020-2021 

Dimecres 17 de febrer de 2021 

Sessió telemàtica (17:30h a 19h) 

 

 

Assistents. 

 

▪ Consellers i Conselleres del Consell d’Infants: 19 

▪ Ajuntament i equip tècnic: Laia Martín (Regidora de Participació), Pilar Pelegrí (Tècnica 

d'Educació), Helena Saurí (Tècnica de Joventut) i Laura Espinasa (Tècnica de Participació). 

▪ Dinamitzador: Joel Muñoz i Pol Casals (CIVIS) 

 

 

Benvinguda.  

Comencem la sessió just en el moment en què tots els consellers i conselleres es connecten a la 

plataforma de videoconferències Zoom. Immediatament, donem la benvinguda a tots els 

presents. 

 

Activitat 1. Joc d’inici: “Color, color”. 

Abans d’entrar en matèria, juguem al “Color, color”. En aquest cas, el conseller amb el càrrec 

d’inventor de jocs diu un color i la resta de consellers i conselleres busquen i mostren a càmera 

un objecte d’aquell mateix color. El blanc, el verd, el rosa i el negre són, per aquest ordre, els 

colors dits per l’inventor de jocs. En general, tots els consellers i conselleres han pogut trobar 

un objecte del color que s’ha dit, alguns dels quals es presenten a la taula següent: 

Color Objectes 

Blanc Full de paper, llibreta, mocador... 

Verd Llapis, regle, estoig... 

Rosa Funda del mòbil, cadira, llibreta... 

Negre Mòbil, carregador, samarreta... 
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Activitat 2. Passar llista, repàs de l’anterior sessió i explicació de l’ordre del dia. 

Un cop realitzat el joc d’inici de sessió, el conseller portaveu, com a recordatori, fa una breu 

explicació de les activitats i tasques treballades durant la passada reunió. Tot seguit, presentem 

l’ordre del dia d’aquesta tercera sessió i passem llista. 

 

Activitat 3. Completar el repartiment dels càrrecs. 

Posteriorment, repartim els càrrecs que quedaven pendents d’assignació. Abans, però, 

expliquem la funció de cadascun d’aquests i mostrem en pantalla els càrrecs vacants. Els 

consellers i conselleres que encara no en tenien cap van dient en veu alta, un per un, aquell que 

volen ocupar. Ja que han quedat pendents per repartir un càrrec de comunicació i un de 

secretari per l’absència dos consellers, acordem fer el repartiment dels càrrecs vacants amb ells 

a través de WhatsApp. A la taula de sota, podeu veure els càrrecs de cada conseller i consellera. 

 

Càrrecs Consellers i Conselleres 

Comunicació Aina Suñé (5è), Candela Melguizo (5è) i Eneko Somovilla (6è) 

Moderador/a 
Marcel Fuentes (5è), Ishak Ibn Khaoua (5è), Judit Delgado (6è) i Edurne 

Cabanes (6è) 

Inventor/a de jocs Adriana Bagán (5è), Júlia Curia (5è), John García (6è) i Ot Rodríguez (6è) 

Portaveu 
Neo Carameli (5è), Nada Houlal (5è), Gil Puigvert (6è), Lorena Molina (6è) i 

Iago Clapés (6è) 

Secretari/a Berta Rivera (5è), Nicolas Prats (5è), Maria Balde (5è) i Helena Gahete (6è) 

 

Activitat 4. Fotografia de la 3ª sessió del Consell d’Infants amb els consellers i conselleres. 

Un cop repartits tots els càrrecs, ens fem una fotografia a través de l’opció de captura de pantalla 

del Zoom. En aquesta ocasió, a banda de portar la mascareta posada, els consellers i conselleres 

ensenyen un full amb una rodona pintada del color que representava els seus càrrecs. Les de 

color blau, verd, vermell, lila i blanc equivalen als càrrecs de comunicació, portaveu, inventor/a 

de jocs, secretari/a i moderador/a, respectivament. Observareu, a continuació, la fotografia 

realitzada. 
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Activitat 5. Comentari i votació del tema. 

Seguidament, comentem el tema que els consellers i conselleres havien escollit junt amb els 

companys/es de la seva classe, cau o equipament i, immediatament, fem la votació. En aquesta 

ocasió, la consellera secretària fa el recompte de vots de cadascuna de les opcions temàtiques 

i, amb 10 punts, queda escollit el tema de protecció d'animals. Podeu veure, a continuació, els 

resultats de la votació: 

 

Nombre de vots Tema 

1 La seguretat 

4 L’esport 

1 El medi ambient 

0 Les activitats infantils 

0 El bullying 

1 La pobresa 

10 La protecció d’animals 

1 La vila d’Arenys de Mar 
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Activitat 6. Debat sobre el tema de la protecció d’animals. 

Un cop confirmada la protecció d’animals com a tema per treballar durant aquest curs del 

Consell, alguns consellers i conselleres manifesten que hi havien temes més importants per 

treballar, així com pregunten si es poden fer dos temes. En ambdós casos, els confirmem que 

només es treballarà amb aquest tema. 

Seguidament, fem un debat, el qual està dirigit pel conseller moderador, sobre possibles 

solucions per millorar la protecció dels animals. Per tal d’ajudar-los al debat, els demanem que, 

en relació al tema de la protecció d’animals, també pensessin en la fauna marina que habita en 

les costes d’Arenys de Mar. Així mateix, en el debat parlem sobre com la contaminació i l’ús 

desmesurat del plàstic afecta a la vida de molts animals.  

Cap al final del debat, exposem algunes propostes per millorar la realitat d’Arenys de Mar en 

relació a la protecció d’animals. Crear un centre d'acollida d’animals abandonats, construir un 

hospital veterinari, incrementar el servei de neteja de les platges i instal·lar més espais d’ús per 

animals, com un pipican o circuit per gossos, són alguns d’aquests suggeriments plantejats en 

aquest debat. 

 

Activitat 7. Encàrrec per la propera sessió. 

Abans de passar a l’avaluació de la sessió, informem als consellers i conselleres que, tant pel 

grup de WhatsApp del Consell com a través dels tutors i les tutores, els enviarem una fitxa 

relacionada amb el tema de la protecció d’animals. A més d’encarregar-los l’ompliment de la 

fitxa per la propera sessió, els indiquem que l’objectiu és treballar la fitxa junt amb la 

col·laboració dels companys i companyes de classe, cau i equipament. 

 

Activitat 8. Avaluació de la sessió. 

Poc abans de les 19h, valorem la sessió. En aquesta ocasió, els consellers i conselleres diuen en 

veu alta allò que més o menys els ha agradat de la reunió. Simultàniament, la consellera 

secretària anota cadascuna de les valoracions. Tots i totes, en general, han manifestat que els 

ha agradat força aquesta 3ª sessió. El recull en referència a l’avaluació de la sessió l’observareu 

en la taula següent: 
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El que més m’ha agradat El que menys m’ha agradat 
 

 
 

 

▪ El joc de buscar un objecte del color que 
deia l’inventor de jocs (“Color, color”). 

▪ El repartiment dels càrrecs. 

▪ Que hi havia parts de la sessió on no 
s’aprofitava suficient la participació dels 
Consellers/es. 

 

Acomiadament i tancament de la sessió. 

Un cop enllestida l’avaluació, procedim a l’acomiadament i al tancament de la sessió. Abans, 

però, informem a tots els consellers i conselleres que aviat els farem arribar una nova fitxa i que 

la propera sessió es celebrarà el dimecres 17 de març. 


