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ACTA DE LA 5ª SESSIÓ DEL CONSELL D’INFANTS D’ARENYS DE MAR 2020-2021 

Dimecres 14 d’abril de 2021 

Sessió telemàtica (17:30h a 19h) 

 

 

Assistents. 

 

▪ Consellers i Conselleres del Consell d’Infants: 18 

▪ Ajuntament i equip tècnic: 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 al 

Zoom. Immediatament, els donem la benvinguda i els preguntem com estan i que tal han passat 

les vacances de Setmana Santa. 

 

Activitat 1. Joc d’inici: “Quin objecte ha desaparegut?”. 

Tot seguit, donem pas al joc inicial. En aquesta ocasió, juguem al joc “Quin objecte ha 

desaparegut?”. Abans, però, un dels inventors de joc, l’Ot Rodríguez, explica a la resta de 

consellers i conselleres que en aquest joc ells i elles han d’endevinar aquell objecte de la seva 

habitació que ha fet desaparèixer quan ha apagat la seva pantalla. Així mateix, indica als infants 

que tenen 10 segons per fixar-se en els objectes que hi ha col·locats en el moble que hi ha 

darrera seu. Una guitarra, la figura d’un lloro i un llibre són els objectes que l’inventor de jocs ha 

fet amagar. El joc ha tingut una resposta molt positiva per part dels consellers i conselleres, ja 

que han endevinat els objectes amagats i s’ho han passat molt bé. 

 

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, una de les conselleres secretàries, l’Helena Gahete, passa 

llista. Seguidament, la consellera portaveu, la Lorena Molina, fa un breu repàs de tot allò que es 

va treballar a la darrera sessió i els dinamitzadors exposen als infants l’ordre del dia d’aquesta 

reunió. 
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Activitat 3. Fotografia de la 5ª sessió del Consell d’Infants amb els consellers i conselleres. 

Posteriorment, fem una fotografia de grup amb tots els consellers i conselleres mitjançant 

l’opció de captura de pantalla del Zoom. Per tal de respectar els drets d’imatge d’alguns infants, 

els indiquem, com a les anteriors sessions, que es posin la mascareta en el moment de sortir a 

la fotografia. Observareu la instantània a continuació:  

 

 

 

Activitat 4. Presentació sobre Consell Nacional d’Infants i Adolescents de Catalunya (CNIAC) 

Un cop feta la fotografia, exposem als consellers i conselleres una breu presentació en format 

PowerPoint amb informació sobre el Consell Nacional d’Infants i Adolescents de Catalunya 

(CNIAC), per tal que els infants puguin tenir més informació sobre aquest òrgan de participació. 

Immediatament, donem la paraula a l’Ot Rodríguez, que és un dels consellers representants del 

Consell d’Infants d’Arenys de Mar al CNIAC, per tal que expliqués a la resta la seva experiència, 

el funcionament de les reunions, el temes que estan treballant i les propostes que han plantejat. 

 

Activitat 5. Exposició del llistat dels recursos recollits sobre protecció d’animals. 

Abans de passar a la part central de la sessió, presentem, mitjançant l’opció de “Compartir 

pantalla”, el llistat elaborat a partir de la fitxa sobre recursos en matèria de protecció d’animals 

(fitxa número 3) que van omplir els consellers i conselleres, junt amb la col·laboració dels seus 
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companys i companyes, durant els mesos de febrer i març. Així mateix, els indiquem que rebran 

aquest extens llistat pel grup de WhatsApp del Consell, amb la finalitat que el tinguin i el puguin 

ensenyar a la seva classe, cau o equipament. 

 

Activitat 6. Presentació de les propostes per millorar la protecció d’animals a Arenys de Mar. 

A continuació, donem pas a la part central de la sessió, basada en l’exposició de les propostes 

que han recollit els consellers i conselleres en relació a millorar la protecció d’animals a Arenys 

de Mar. Per tal que els infants tinguin més temps per presentar les propostes i comentar-les, 

repartim els consellers i conselleres en tres sales de Zoom distintes, segons la llista que 

prèviament havia elaborat l’equip de dinamització. Observareu, en la taula següent, com van 

quedar repartits els consellers i conselleres presents entre les tres sales del Zoom: 

 

Sala 1 Sala 2 Sala 3 

Dinamitzador: Joel Muñoz Dinamitzador: Pol Casals 
Tècniques: Helena Saurí i 

Laura Espinasa 

Berta Rivera Carla Puente Candela Melguizo 

María Zaragoza Judit Delgado Gil Puigvert 

Ot Rodríguez Xavi Rodríguez Neo Carameli 

Nada Joulal Adriana Bagán Ishak Ibn Kahoua 

Helena Gahete Iago Clapés Oussama Madi 

Eneko Somovilla Maria Balde  

John García  

Lorena Molina 

 

Amb els consellers i conselleres distribuïts en sales distintes, donem pas a que ens presentin les 

propostes recollides. A la vegada, demanem als portaveus, distribuïts en sales distintes, que 

anotin totes les propostes presentades per part dels consellers i conselleres. 

A tres quarts de set, tanquem les tres sales del Zoom i els tornem a unificar en una única 

connexió. En aquest punt, deixem que aquells consellers i aquelles conselleres que no hagin 

tingut temps a presentar les seves propostes, durant la part de la sessió anterior, les exposin i 

demanem als portaveus que ens anomenin totes les que s’han recollit en el seu grup. En els 

quadres de sota, veureu les propostes recollides: 
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Propostes recollides per part del grup 1 

- Instal·lar una zona d’esbarjo per gossos amb pipican entre el parc de Lourdes i el CAP. 

- No permetre la pesca a la vora de la platja i multar a aquells que ho facin. 

- Crear reserves naturals, amb accés restringit o controlat, als espais naturals. 

- Col·locar dispensadors d’aliments per les colònies d’animals que viuen al carrer. 

- Instaurar un museu o centre de conservació i interpretació d’animals. 

- Crear un centre veterinari públic per animals ferits. 

- Penalitzar amb multes més severes a aquells que no recullin els excrements dels gossos. 

- Sancionar a aquelles persones que no portin lligat als seus gossos. 

- Col·locar cartells informatius en aquelles zones on habiten animals protegits.  

- Instaurar cartells a les platges per conscienciar a la ciutadania sobre els efectes que té el 
plàstic en la fauna aviar i marina si no es recicla. 

- Fer xerrades per conscienciar a la ciutadania de la protecció d’animals. 

- Elaborar maquetes o vídeos que mostrin com estan els mars ple de plàstics actualment i 
com estarien si la gent tingués consciència d’aquesta problemàtica que atempta contra 
la fauna i els ecosistemes marins. 

- Crear grups de voluntaris o de persones aturades per netejar les platges. 

- Dotar el municipi de més contenidors per evitar que aquests estiguin plens i, així, que la 
gent no llenci la brossa en qualsevol lloc. 

- Incrementar la dotació d’agents rurals en els boscos. 

 

Propostes recollides per part del grup 2 

- Prendre iniciativa i avisar a les autoritats competents quan s’observin escenes en les 
quals no es respectin els drets dels animals. 

- Netejar les platges com a voluntaris. 

- Emportar els animals abandonats o perduts als centres d’acollida. 

- Netejar el fons marí. 

- Col·locar una tapa a les papereres que hi ha a les platges i als boscos, per tal que quan 
faci vent la brossa no surti volant i acabi embrutant aquests espais naturals. 

- Implementar més centres veterinaris i equipaments de cura. 

- Crear un refugi d’animals.  

- Instaurar una residència d’animals per acollides temporals (vacances, ponts...). 

- Instal·lar més zones d’esbarjo per a gossos en els parcs de la vila. 

- Crear espais amb dispensadors per tal que els animals que viuen al carrer puguin menjar. 

- Multar més severament la caça il·legal i dotar de major supervisió la caça controlada. 

- Habilitar un telèfon d’atenció i protecció animal. 
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Propostes recollides per part del grup 3 

- Esterilitzar als animals que habiten al carrer. 

- Recaptar diners per protegir als animals. 

- Portar al veterinari els animals abandonats. 

- Identificar els llocs de nidificació per tal de protegir els nius. 

- Incrementar la neteja de les platges. 

- Crear espais amb dispensadors per tal que s’alimentin els animals que habiten al carrer. 

 

Activitat 7. Avaluació de la sessió. 

Tot seguit, procedim a avaluar la sessió. Seguint la mateixa metodologia que a les passades 

reunions, els consellers i conselleres diuen en veu alta allò que més o menys els ha agradat de 

la sessió. El joc inicial d’esbrinar els objectes que l’inventor de jocs ha fet amagar, realitzar una 

part de la sessió en grups reduïts, plantejar propostes de cara a millorar la protecció d’animals i 

posar-les en comú han sigut els aspectes de la 5ª sessió que més ha agradat entre els infants. 

Per contra, algun infant ha manifestat que no li agraden que les sessions durin 90 minuts, ja que 

sovint es fan feixugues, i ha suggerit que es celebrin dues sessions amb menys durada en un únic 

mes. Totes aquestes valoracions s’han recollit a la taula d’avaluació. És aquesta que observareu 

a continuació: 

 

El que més ens ha agradat El que menys ens ha agradat 

 

 
 

 

▪ El joc inicial de descobrir l’objecte que ha 

desaparegut. 

▪ La dinàmica en grups reduïts de la part 

principal de la sessió. 

▪ El plantejament de propostes basades en 

millorar la protecció d’animals. 

▪ La posada en comú de les propostes. 

▪ Els 90 minuts de durada de la sessió. 
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Acomiadament i tancament de la sessió. 

Un cop feta l’avaluació, passem a l’acomiadament de tots els presents i al tancament de la 

sessió. Abans, però, informem als consellers i conselleres que la propera sessió es celebrarà 

d’aquí a tres setmanes, concretament el dimecres 5 de maig. 


