
 

CONSELL D’INFANTS CURS 2019-2020 

ACTA DEL DIA 06.03.2020 

Assistència: Falta Isaac, Aleix, Paula  

Dinamitzadores: Dara i Paula 

Avui ha estat una sessió diferent ja que no l’hem fet a Can Godanya sinó que pel fet de 
se 6 de març, vam decidir fer un taller encarat el dia de les dones. Va resultar que a Lliçà 
el divendres també es feien altres actes i ens hi vam adherir.  

Avui hem quedat directament a l’scate park on es feien les activitats i allà han preparat 
el seu taller, que consistia en decorar bosses de tela amb temàtica del 8 de març. La 
veritat és que ha vingut molta gent a decorar bosses per emportar-se a casa i tothom 
ens ha felicitat per la idea. Els nens i nenes han estat molt actius, buscant persones 
perquè vinguessin a fer el taller i ajudant a aquells que ho necessitaven.  

També hem anat a veure com feien un grafiti “tots els dies són 8 març” i han col·laborat 
ajudant a pintar algunes parts de la paret.  

Per acabar, com que ja feia fred, hem anat a Can Godanya i com que ens havien sobrat 
algunes bosses de tela, cadascú ha pogut decorar la seva.  

Amb la Dara, estem molt contentes de com ha anat la sessió, la seves ganes de fer el 
taller s’han vist reflectides amb el resultat i això és molt guai. 

 

Aquesta sessió la fem a la biblioteca de Lliçà ja que la directora de la biblioteca els hi 
havia d’explicar als consellers i conselleres què es fa a la biblioteca i com funciona. Els 
demana que expliquin a l’escola i fessin una llista de llibres que els agradaria que 
estiguessin disponibles a la biblioteca. 

després de berenar passem a parlar de quin tipus de seguretat volen que els hi expliqui 
la policia: 

- què fan amb una persona que porten a la presó 

- seguretat en els barris de Lliçà, com ho fan, més patrulles, etc. 

- seguretat en els comerços, com actuen si passa alguna cosa 

- diferents tipus de seguretat en un municipi  

- com actuen en cada cas, atemptat, robatori, etc.  

Com a cada sessió recollim propostes que porten dels companys i companyes. Queden 
apuntades al document de propostes. 

A continuació els expliquem que la disco-mòbil infantil no podrà se com ells l’estan 
demanant i que ho farem per festa de cloenda. No estan massa convençuts però tots 
acaben votant que si.  



 

Per últim, parlem de l’activitat que volen fer per el dia de la dona/violència de gènere 
(quin taller), fer cartell per promocionar-ho, etc. 

- Logotip: decidim fer venir un dissenyador gràfic perquè ens ajudi amb el logotip ja 
que hi ha algunes idees però cap que els convenci. 

 
Tasques per el mes vinent: 

. fer llista de llibres  

 


