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

DIMARTS 13/03/18. Espai Jove del CC Calisay d’Arenys de Mar 17.30h a 19h 

 

 

 

Acta de la sessió 

 

Per a què els Consellers i Conselleres ens coneguem millor, vam començar aquesta trobada amb 
un joc perquè cadascú es tornés a presentar i expliqués amb mímica una activitat que li agradés 
fer que els altres vam endevinar. Després els Consellers i Conselleres van conèixer què fan i com 
s’organitzen altres consells d’infants catalans, no vam poder veure els vídeos per això previstos, 
per si els voleu mirar us deixem aquí els enllaços:   

 

St. Feliu de Llobregat fan una telenotícies per donar-se a conèixer https://www.youtube.com/watch?v=QMfgtFJpMpU  
A Sallent fan un vídeo explicant que és el Consell i que li preocupa https://www.youtube.com/watch?v=bS65qRlZ1Ok  
A Molins de Rei fan vídeos perquè els Consellers opinin, expliquin,… 
http://www.molinsderei.site/consellinfants/  
 
 

Després ens vam dividir en tres grups i cadascun va debatre i fer propostes sobre temes diferents 
en relació al futur reglament del Consell d’Infants d’Arenys de Mar i a la comunicació del Consell.  

 

Un grup va debatre sobre els objectius i funcions del Consell, recollint totes les idees que han 
treballat els infants a les escoles, al cau, al Tallaferro i al Maricel durant el passat mes. Un altre 
grup va debatre sobre què hem de saber fer com a Consellers i Conselleres, com volem que 
s’escullin els futurs consells i els càrrecs dins del Consell.  

 

I un tercer grup var tractar sobre com es comunicarà i es relacionarà el Consell d’Infants amb els 
altres nens i nenes, les entitats, l’Ajuntament i la gent d’Arenys.  

 

A continuació veureu els resultats de la feina feta i com ho van presentar. 
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 Aquestes són les idees i propostes que varen fer els Consellers i Conselleres: 

Grup 1: Som Consellers i Conselleres!  

1. Com s’escolliran els membres del Consell?  
 Escollir sempre un nen i una nena. 
 Escollir per votació secreta 
 Que el Conseller/a de 6è expliqui a l’aula de 5è que fan els membres del Consell abans de 

presentar-te.  
2. Què hem de saber ser/fer com a Consellers/es? 
 No tenir vergonya / Ser capaços de parlar davant de tota la gent 
 Ser respectuós /Comportar-nos/ Tenir paciència i educació 
 Tenir idees /Tenir imaginació / Ser creatiu 
 Ser responsable  
 Estar atent 
 Tenir ganes de treballar 
3. Càrrecs dins del Consell 
 Cada càrrec l’ocuparan 2 persones durant 2 mesos, perquè tothom n’acabi tenint. Es 

proposa que sigui un Conseller/a de 5è i un de 6è.  
 Els suplents han de tenir tota la informació del que passa al Consell i faran el càrrec que 

els hi toqui. S’intentarà fe runa prova de repartiment de càrrecs durant les 3 sessions del 
curs que falten. 

 Es proposen els següents càrrecs: 
1. Moderadors/es (que també demana silenci) 
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2. Secretaris/es (Passen llista, escriuen els acords de la reunió i els diuen al final) 
3. Comunicació (fan de portaveus del Consell i també s’ocupen de continguts a les 

xarxes socials, bloc,...) 
4. Joc inicial (pensen i dinamitzen un joc inicial a cada sessió) 

 

Grup 2: Per a què ha de servir el Consell d’infants? 

1. Què esperem del Consell d’Infants? (objectius)  
 Ser un lloc de trobada i d’intercanvi d’opinions entre les diferents escoles i entitats 

infantils del poble 
 Poder decidir millores pel poble i tenir la possibilitat de canviar les coses perquè Arenys 

sigui millor 
 Fer que els nens i nenes se sentin part del poble 
 Poder expressar el que pensem igual que els adults 
 Tenir en compte l’opinió dels nens i nenes en temes relacionats amb el poble i facilitar-

los la vida al poble 
 Fer arribar a l’Ajuntament les opinions dels altres nens i nenes i intentar que es facin 

realitat les seves propostes. 
 Aprendre a fer debats, a escoltar els altres i respectar el torn de paraula i les opinions dels 

altres. Aprendre a treballar en equip i a organitzar-nos 
 
 
 

2. Sobre quins temes hem de parlar? (propostes) 

Sobre l’esport 
- Més equipaments esportius pel poble (porteries, cistelles, xarxes, ...) 
- Més competicions esportives per als nens 
- Millores a la pista d’atletisme 
- Quan es farà la pista coberta de bàsquet? 
- Fer un parkour park 
- Millora l’skate park 
- Més llum al Parc de Mare Paula sobretot a la zona de bàsquet 
- Arreglar les goteres del pavelló 
 
Activitats de lleure 
- Participar més en escollir les activitats que es fan per exemple les de Sant Zenon o Sant Roc 
- Omplir amb equipaments (mobiliari, jocs) els espais buits del poble  
- Més festes infantils 
- A la placeta de l’església organitzar un cop al mes activitats infantils: manualitats, jocs de 

taula,... 
- Organitzar més activitats per a nens i nenes 
- Inflables al mar 
 
Equipaments 
- Pensar i proposar millores de què fer a l’antiga biblioteca 
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- Millorar els centres sanitaris públics perquè es pugui atendre a qualsevol persona 

 
Medi ambient 
- Millorar la recollida selectiva de residus, el porta a porta 
- Pensar en com eliminar les erugues del pins (xarxes?) 
 
Altres 
- Que hi hagi una millora dels camins escolars tenint en compte tots els usuaris, especialment 

els infants 
- Fer activitats cada quinze dies per saber coses del país de la gent que no s’integra a Arenys 
- Fer alguna cosa a l’esplanada de la Riera 

 
 

Grup 3: Ha nascut un Consell d’Infants, expliquem-ho!  

1. Com ens donarem a conèixer a tots els  nens i nenes, a les famílies, les entitats, 
l’Ajuntament? 

 Fer un llibre on ho digui 
 Fer una web 
 Fer un fulletó informatiu a part de qualsevol revista 
 Fer un cartell on sortim nosaltres 
 Fer una noticia a l’agenda, ATR i en els diaris 
 Parlar amb en “Juanito” per fer entrevistes a Ràdio Kids  i a 6è parla. 
 Fer propaganda per la ràdio 
 Fer un vídeo i posar-lo a youtube 
 Fer un compte d’Instagram del Consell 

 
2. Com sabrem el que passa al poble i que volen els infants?  
 Fer targetes  i donar-les a les botigues, a la placeta i que truquin per fer propostes. 
 Posar bústies per recollir idees 

 
Al final de la sessió es va presentar que és un logotip i es va fer l’encàrrec al Consell d’Infants d de 
portar una proposta de logotip del Consell d’Infants per aula o espai on se’ls ha escollit (veure 
Fitxa 2). A la propera reunió (18 d’abril) votarem la proposta que més ens agrada als 
Consellers/es, inclòs el logotip actual del Consell.  

Es proposa als Consellers/es si algú voldria participar al Consell Nacional d’Infants i Adolescents de 
Catalunya (CNIAC) on hi ha representants de tots els Consells d’infants catalans i hi ha força 
candidats/tes. Es cercarà més informació sobre el CNIAC i sobre què implica ser representant i ho 
seguirem parlant a la propera trobada. 


