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10 DE MARÇ DE 2022



QUÈ HEM FET AVUI?

1. Hem començat amb un joc, el mocador!

2. Ens hem organitzat per comissions i hem escollit les 3 
propostes més importants per a nosaltres

3. Hem posat en comú amb l’Alcaldessa els nostres 
propostes sobre els 3 temes del curs: Bullying, Esports i 
Canvi climàtic



HEM COMENÇAT TOT JUNTS A L’AJUNTAMENT I 
DESPRÉS HEM FET EL JOC DEL MOCADOR



2. ENS HEM POSAT EN COMISSIONS I HEM DEBATUT 
QUINES DE LES NOSTRES PROPOSTES SÓN MÉS 

IMPORTANTS



CANVI CLIMÀTIC

Volem sensibilitzar i conscienciar sobre el canvi climàtic en general i sobre el 

reciclatge en concret. Les accions amb més consens són:  

1. JOCS PER MOTIVAR LA GENT A RECICLAR
• Kahoots sobre reciclatge i canvi climàtic. Organitzar kahoots dirigits a tot el 

poble però especialment pensat per a adolescents. Seguir el mateix model que 

es va fer durant el confinament i que els infants han valorat positivament.

• Inflable gegant pensats per a nens i nenes petits. Espai de joc a l’aire lliure 

per donar a conèixer el reciclatge i la recollida selectiva i perquè la ciutadania 

participi. Pensar en petits premis per als participants (per exemple un adhesiu).



CANVI CLIMÀTIC

2. FER UN VIDEOCLIP – RAP SOBRE EL CANVI CLIMÀTIC I EL 

RECICLATGE El Consell d’Infants podria escriure un rap i fer un 

videoclip parlant del canvi climàtic i de la importància de reciclar. 

Fer difusió a través de les xarxes socials i la ràdio.

3. POSAR MÉS PAPERERES I DEIXALLERIES MÒBILS A 

DIFERENTS PUNTS DEL POBLE Hi ha punts del poble (alguns 

parcs per exemple) on es troben a faltar més papereres. Explicar 

el als nens i nenes el sistema de recollida de residus porta a 

porta.

També parlem d’organitzar i participar en una recollida de 

brossa a la Riera de la Serp o a la platja. 



ESPORTS

Volem més esports a Arenys de Mar i per a tothom. Les accions amb 

més consens són:  

1. TORNEJOS DE DIFERENTS ESPORTS: Organitzar una lliga de 

diferents esports entre escoles o amb el suport de l’Espai Jove, col·laborant amb 

altres espais joves de la zona. 

2. MÉS ACTIVITAS DE VELA: Promoure els esports nàutics i augmentar les 

sessions de vela escolar a 6è



ESPORTS

Volem més esports a Arenys de Mar i per a tothom. Les accions amb 

més consens són:  

3. JUGAR A JOCS DE DIFERENTS CULTURES: Conèixer esports 

d’altres cultures i fer un intercanvi. 

4. ADAPTAR ELS PARCS PER A NENS I NENES AMB 

DIFERENTS CAPACITATS: Parc inclusius on puguem jugar tots i totes, tant 

gronxadors com altres elements de joc.

També hem proposat:

- Fer una pista de patinatge a la Plaça de la Sardana (no podem fer-ho perquè és un 

espai privat).

- Que hi hagi xarxes de vòlei sempre posades, igual que a les porteries de futbol o a 

les cistelles de bàsquet

- Variar els horaris dels partits dels equips femenins (sempre pitjors que els masculins)

- Poder fer pàdel amb preus públics (ara és molt car) 



BULLYING

Volem més sensibilització contra el bullying. Les accions amb més 

consens són:  

1. TALLERS I ACTIVITATS DINS DE L’AULA: Els nens i les nenes hem 

de tenir eines per saber què és i com fer front a l’assetjament. Cal formació amb 

persones expertes. 

2. POSAR UNA BÚSTIA PER CASOS DE BULLYING: Posar una 

bústia a cada escola perquè qui pateixi bullying ho pugui denunciar. 



BULLYING

Volem més sensibilització contra el bullying. Les accions amb més 

consens són:  

3. CHAT BOT: És un xat per parlar amb un robot sobre què et preocupa i com 

estàs. Si hi ha alguna cosa que no av bé ho diu als mestres. Està creat per una noia de 

16 anys.

Font: InfoK 10/02/22  https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/una-

inventora-contra-el-bullying/video/6143493/

https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/una-inventora-contra-el-bullying/video/6143493/


I HO HEM POSAT EN COMÚ I DEBATUT AMB 
L’ALCALDESSA, L’ANNABEL MORENO



AL DEBAT HEM COMPARTIT...

▪ A l’Alcaldessa li semblen molt raonables i adequades les 

propostes del Consell, són tres temes molt importants.

▪ Als infants ens preocupa molt el bullying, ens ha passat a 

nosaltres o hem viscut com li feien a d’altres, sobretot a l’hora 

del pati.

▪ Moltes noies sentim que ens discriminen per jugar a esports que 

es creuen de nois, com el futbol i no ens deixen jugar, ens hi 

diuen “marimachos” o ens fan jugar amb nens més petits. 

També a les extraescolars algunes noies se senten discriminades 

i han marxat a jugar fora d’Arenys.

▪ Tenim la sensació que les persones adultes no tenen prou en 

compte les opinions i propostes dels nens i les nenes per la 

nostra edat, i ens preocupa la falta de consciència sobre el 

canvi climàtic.  



Des del 2008,  Arenys de Mar fa pressupostos participatius

Aquest 2022, decidim el destí de 200.000 euros per al pressupost de 

2023.

• 165.000 € en inversions (el que no s’emporta el vent...)

• 25.000 € en despesa corrent (activitats, serveis, formacions...)

• 10.000 € decidit des del Consell d’Infants d’Arenys de Mar (inversions 

o despesa corrent)

Des del Consell, a banda de decidir a què destinem els 

10.000€ podem fer propostes per als pressupostos de 

poble, que es votaran si compleixen els criteris tècnics.

ABANS D’ACABAR LA LAURA, 
TÈCNICA DE PARTICIPACIÓ 

ENS EXPLICA...



ABANS DE LA PROPERA SESSIÓ, QUE SERÀ EL 
11 D’ABRIL AL CALISAY...

EXPLIQUEU QUÈ HEM FET AL CONSELL AVUI I QUÈ SÓN 
ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

APUNTEU SI HI HA ALTRES PROPOSTES PER 
MILLORAR ARENYS, QUE ELS VOSTRES COMPANYS I 
COMPANYES VULGUIN FER PELS PRESSUPOSTOS 
PARTICIPATIUS.

L’11 D’ABRIL HO POSAREM EN COMÚ I TAMBÉ 
VISITAREM I CONEIXEREM COM SERÀ LA NOVA 
BIBLIOTECA D’ARENYS! 



ENS VEIEM L’11 D’ABRIL
A LES 17:30H AL CALISAY !


