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TROBADA DEL MES D’ABRIL DEL CONSELL D’INFANTS D’ARENYS DE MAR 

DIMECRES 18/04/18. Espai Jove del CC Calisay d’Arenys de Mar 17.30h a 19h 

Acta de la sessió 

Vam començar aquesta tercera trobada distribuint els càrrecs proposats pels Consellers i 
Conselleres a la sessió anterior. Com ens falten molt poques trobades per tancar el curs i els 
Consellers/es de 6è no hi seran el curs vinent, acordem que siguin ells i elles que provin els 5 
càrrecs del Consell. Es reparteixen així: 
Pol Geli i Irina García: Moderadors/es (fa llista torns de paraules, demana silenci, avís amb 
targetes…)         
Mar Zaragoza i Inés Sánchez: Secretàries del Consell (Passen llista, escriuen els acords de la 
reunió a la pissarra al final de la sessió)          
Jan Jordan i Jana Virgili: Portaveus (Expliquen que fa el Consell a la ràdio/ representen el consell 
en altres espais)         
Marçal Rebollo i Abel Bredum: Premsa i xarxes socials (fan les Notes de Premsa del que fa el 
Consell d’Infants per la ATR, web i xarxes socials, bloc,...)      
Toni Coll i Rony Neira Vera: Inventors de Jocs (pensen, s’inventen i dinamitzen un joc inicial o 
final a cada sessió, per conèixer-nos millor, per trencar el gel...)  

      

Un cop repartits, els secretaris van passar llista i els inventors de jocs van proposar jugar al 
Pistoler per anar recordant el nostre nom. Després vam posar en comú els logotips que havíem fet 
a les aules, el Tallaferro, el Maricel i el Cau, eren 25 propostes!! i vam debatre per grups quins ens 
agradaven més. Els guanyadors van ser aquests 3, vam destacar els colors i lo bonics que eren, la 
simbologia d’Arenys i la relació amb el que fa el Consell d’Infants: 
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A partir d’aquests 3 logotips el dissenyador gràfic ens presentarà algunes propostes, i triarem el 
logotip del Consell abans de final de curs. Després des de l’Ajuntament ens van explicar dos 
projectes que estan tirant endavant, on ens demanen la participació del Consell d’Infants i de tots 
els nens i nenes a que representen. Es tracta dels Espais de Conversa, que la Susanna (la tècnica 
del projecte) ens va explicar que tracta sobre com ens sentim i que pensem els espais públics 
d’Arenys. Amb la Laia Martín (la Regidora de Participació) vam començar a debatre sobre que era 
l’espai públic (places, carrers, equipaments, parcs...) i quins llocs ens semblen avorrits, quins llocs 
ens fan por... 

Després la Tècnica de Participació es va parlar dels pressupostos participatius, un projecte perquè 
els veïns i veïnes d’Arenys puguin decidir on va una part del pressupost municipal. Aquesta 
setmana es comença a recollir propostes de tothom per fer l’any vinent 2019. Més endavant, els 
tècnics i tècniques diuen quant costa fer realitat cada proposta i a final d’any es voten. El Consell 
d’Infants pot presentar propostes però a més, té un pressupost propi de 10.000€ per fer millores 
al poble. La Regidora de Participació explica si poden formar part o no dels pressupostos 
participatius i del pressupost del Consell d’Infants algunes de les propostes que van fer els 
Consellers/es a la sessió anterior. 

  

Repartim la Fitxa 3 i acordem que durant aquest mes, fins al 15 de maig, cada conseller/a parlarà 
amb els seus companys/es sobre com viuen l’espai públic d’Arenys i ho representaran amb 
diferents colors i que faran tres propostes per als pressupostos participatius o el pressupost del 
Consell.  

Al final de la sessió els Consellers/es Portaveus i els encarregats de Premsa i Xarxes socials es 
coordinen per fer difusió de la trobada a la ràdio, a la revista ATR, al web municipal, etc. 

Us demanem que si és possible, ens envieu abans del 15 de maig les propostes per als 
pressupostos participatius i/o el pressupost del Consell d’Infants al correu electrònic: 
consellinfants@arenysdemar.cat 

 

   

  

 


