
ACTA CONSELL D'INFANTS I JOVES DE 

LA PALMA DE CERVELLÓ 2020-2021 

 

 

 

 

 

 

 

Assistents: Paula i Abril 

A excusat la seva absència: Iker 

 

Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior.                Sí       

2. Temes desenvolupats. 

- Es proposa parlar dels temes que els agraden, interessen, preocupen, tant a nivell grupal, comunitari com 

individual. Per tal d’obrir el debat s’enllaça un vídeo molt curt que els joves de Montcada han elaborat 

sobre el COVID “NO M'ASSENYALIS! Els joves i la seva responsabilitat #jovesmiresponsables” 

https://youtu.be/OSFvBK64H70 

On parlen sobre les restriccions, el respecte a les mesures i les normes de seguretat, com s’ha sentit el 

col·lectiu per la societat en relació a la pandèmia... la intenció és generar debat de si es senten identificats 

amb el que exposen els joves del vídeo, si els preocupa quelcom al respecte, si creuen que el fet de 

respectar les mesures i les normes és una qüestió d’edat o de la responsabilitat de les persones.  

Més vídeos relacionats: https://www.montcada.cat/nomassenyalis 

 

A partir d’aquí sorgeix un neguit amb el volum de deures i tasques escolars. En aquest tema se’ls escolta i 

se’ls dona orientacions per a que puguin fer arribar el seu malestar d’una manera curosa, tenint en compte 

les figures de delegat/da i subdelegat/da existents i responsables de transmetre el missatge a l’equip 

educatiu. Aquest tema és intern del centre i no és un tema que pugui acollir-se més enllà pel projecte.  

 

Es proposa que es faci pluja d’idees sobre temes que es puguin treballar a nivell municipal, comunitari. 

Sorgeix com a preocupació el canvi climàtic i temes relacionats amb el medi ambient. 

3. Acords i desacords (si s'escau) 

- Pensar cada membre en un o dos temes que els interessa per tal d’anar-los treballant. 

4. Temes pendents per la propera sessió. 

- Pensar alguna acció pel mural “Voladors de plàstic” (veure imatge a l’Annex) 

- Pensar a nivell individual, comunitari i municipal: perquè hem volgut continuar o perquè hem 

volgut apuntar-nos al CIJLP. 

5. Data pròxima trobada: 17/03/2021 

    

Signatura del secretari d'actes  

i vist i Plau Dinamitzador/ora  

 

Nº de sessió:  8 /2021 

Data: 24 /  02  /  2021 

Ubicació: En línia - Jitsi 

Horari: 18.30 a 19.30h 

https://youtu.be/OSFvBK64H70
https://www.montcada.cat/nomassenyalis


 
Annex  
 

Imatge del mural elaborat 11/03/2020 al Taller VOLADORS DE PLÀSTIC organitzat i dinamitzat per l’AMB dins 
el programa “Tenim drets, teixim llibertats” 

 
 

 


