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Durant el curs 2020-2021 el Consell d’Infants de la Palma de

Cervelló, tot i la situació d’incertesa per la COVID-19 ha continuat

treballant per la millora de la Palma de Cervelló.

Enguany el grup ha sigut més reduït, amb vocals d’entre 12 i 13

anys que volien seguir al Consell i un nou integrant de 15 anys.

L’organització de les trobades s’han establert i pactat, sessió a

sessió, a disponibilitat de les/dels vocals.

El Consell d’infants i joves la Palma (CIJLP) ha participat en 16

trobades, 4 d’elles han sigut per dur a terme accions en el

municipi, la majoria obertes en les que han pogut participat altres

infants, joves i/o altres grups organitzats (sempre tenint en compte

les mesures de salut per prevenció COVID-19)

CALENDARI DE TROBADES



SETEMBRE

• Es contacta amb els/les 

membres de l’anterior 

curs per tal de saber si 

tenen interès en continuar. 

• Es fa difusió del projecte a 

l’escola El Solell per tal de 

fer una presentació per 

noves candidatures. 

21 OCTUBRE
• La membre adherida al CNIAC ens fa traspàs dels temes 

tractats en l’última trobada del 17/10/20. 

Es parla del manifest pels drets dels Infants. 

• Proposta d’elaboració d’un cartell Halloween amb mesures 

de prevenció COVID-19 

• Proposta de contactar amb Torreta Violeta (Associació 

feminista de la Palma de Cervelló). 

 Es contacta però l’associació es troba inactiva. 

QUÈ HEM FET?



5 NOVEMBRE

28 OCTUBRE

• Cartell Halloween mesures de prevenció COVID-19 

Presentació del projecte CI a l’Escola el 

Solell per fer difusió per noves candidats. 

El procés de candidatures enguany 

donada la situació es consideren deixar 

obert tot l’any. 

QUÈ HEM FET?



11 NOVEMBRE

• Es proposen dates per l’Acte de 

Constitució properes al 20N amb lectura 

de manifest del CNIAC emmarcant-se en 

el DUDI (repartició del text consensuat)

• Es decideix tirar endavant l’Acció de 

Nadal (consulta als referents).

18 NOVEMBRE

Trobada extraordinària:

• Proposta des de Joventut i des dels 

referents polítics del projecte per fer una 

gravació pròpia de la “Lectura del 

Manifest 20N de 2020 elaborat pel 

CNIAC” emmarcada en el DUDI (Dia 

Internacional dels Drets dels Infants)

QUÈ HEM FET?



20 NOVEMBRE

Lectura del Manifest en 

defensa dels drets dels infants 

i adolescents de Catalunya -

YouTube

- Finalment l’acte de 

Constitució en línia queda 

anul·lat com a tal però la 

lectura del manifest dona 

valor constituent al CI 

d’aquest curs tan incert.

https://www.youtube.com/watch?v=tgRdrgtZ578




9 DESEMBRE

• Aprovem Cartell decoració arbres de Nadal.

• Inscripció d’un nou participant al Consell.

14 DESEMBRE

• Creació d’un correu electrònic pel CIJLP com 

a eina útil, adient i coherent per gestionar:

consellinfantsjoveslp@gmail.com

– les trobades 

– la comunicació en línia

– documents compartits: actes

– buidatges d’enquestes i formularis

mailto:consellinfantsjoveslp@gmail.com


16 DESEMBRE

Acció de decoració dels 

arbres de Nadal de la 

Palma de Cervelló.

3 FEBRER

Acció de recollida 

d’adorns de Nadal dels 

arbres de la Palma de 

Cervelló.



24 FEBRER
• Debat i pluja d’idees: Què ens preocupa, 

interessa...? 

– Sorgeixen temes relacionats amb el 

canvi climàtic i en relació al medi 

ambient.  A nivell local es valora que la 

Palma estigui més neta. 

– També sorgeixen temes juvenils 

(sexisme, bullying, LGTBIQ+fòbia, 

vandalisme...)

17 MARÇ
• Participem al qüestionari del CNIAC per triar 

el nom per la creació d’una web consultori per 

a infants, adolescents i joves. 

• Pensar propostes de què fer amb el mural 

elaborat en el taller de “Voladors de plàstic” 

organitzat per l’AMB (es fa traspàs)

QUÈ HEM FET?



24 MARÇ

- Explicar: documents 

compartits al Drive del 

Consell.

- Pluja d’idees i 

elaboració de l’enquesta 

sobre temes d'interès

“ T’interessen temes 

com…”

https://forms.gle/vK4UGhtB5cLRUQv87


7 ABRIL• Debat per valorar com veuen la Palma de neta – bruta 
(campanya “PER UNA PALMA MÉS NETA”): 

Consideren que hi ha una necessitat real de fer alguna 
acció de neteja a la palma (llistat de zones brutes)

Es busquen possibles solucions i es fan aportacions: la 
recollida de residus es valora amb un 9 sobre 10.

Aparentment sembla que hi ha poca conscienciació en 
relació a la cura de l’entorn i del medi ambient, però, tot 
i que pugui tenir poc impacte, es considera que aquesta 
acció pot convidar a més gent a apuntar-se. 

 S’inicia la inscripció a la campanya ‘’Let’s Clean Up la Palma” 
gestionada per l’ARC: (1) LCUE 2021. Vídeo promocional –
YouTube

• Traspàs feedback (Tècnica de 

Joventut i de la Regidora 

d’Educació i infància) sobre on 

penjar el mural “Voladors de 

plàstic: 

- UBICACIÓ:  prop de l’Escola El    

Solell o bé a la paret exterior del Punt 

Jove.

- CARTELL EXPLICATIU: què és, posar 

nom, data de creació...

• Buidatge enquesta 

“T’interessen temes com…”.

https://www.youtube.com/watch?v=naXAVQ6ZHqU
http://www.lapalmadecervello.cat/fitxer/5518/T'interessen temes com... -BUIDATGE ENQUESTA.pdf




SENSIBILITZACIÓ I CONSCIENCIACIÓ CIUTADANA

28 D’ABRIL
Propostes dels joves per la sensibilització mediambiental (missatge, xarxes...): 

- Top 10 residus a la natura -YouTube

- Pàgina Facebook: Punt Jove la Palma (2) Punt Jove la Palma | Facebook

https://www.youtube.com/watch?v=LTPtG9yK5FA&list=PLWQMeO43vsueEtgFxhJpuMo51exlEV0Ji
https://www.facebook.com/Punt-Jove-la-Palma-130609616998279


SENSIBILITZACIÓ I CONSCIENCIACIÓ CIUTADANA

28 D’ABRIL

• Decisió: data i zona d’acció 

campanya recollia de residus. 

• Cartells accions campanya “Let’s

Clean Up la Palma!” (s’emmarca 

dins la Setmana Jove 2021)

• Decisió sobre el títol i ubicació 

del mural de reciclatge 

• Organitzar tallers de la Setmana 

Jove a les tardes Joves segons 

disponibilitat.



SENSIBILITZACIÓ I CONSCIENCIACIÓ CIUTADANA

5 MAIG

UBICACIÓ: 

SOTA EL PARC DE 

L’ESPÍGOL, 

C/ALBERES



12 MAIG
• Acció campanya “Let’s Clean Up la Palma!” al Pàrquing de Can Ollé: recollida residus

• Acció campanya “PER UNA PALMA MÉS NETA” C/Sant Jordi i pàrquing de Can Ollé: penjada de cartells

SENSIBILITZACIÓ I CONSCIENCIACIÓ CIUTADANA



10 I 13 MAIG

Taller emmarcat en la 

Setmana Jove 2021

“Pinta el mur del Punt Jove:  

Digue-hi la teva”



19 MAIG

Trobada de 

valoració–balanç 

dels residus recollits 

a nivell municipal en 

la campanya 

“Let’s Clean Up la 

Palma!”



SENSIBILITZACIÓ I CONSCIENCIACIÓ CIUTADANA
BUIDATGE APP



QÜESTIONARI REFLEXIÓ LCULP
La seva opinió i veu en relació a “Reflexions LCULP, residus i l'entorn natural de la Palma”. A continuació, de 

manera simplificada, exposem els resultats:

• El 66,7% no tenia coneixement de l’existència de la quantitat de residus en la zona netejada.

• Al 66,7% l’acció l’ha fet prendre consciencia en relació a alguns hàbits com: vigilar i pensar més tant en les 

pròpies accions com en les accions dels altres a evitar que tirin residus al terra p.e.

• El 66,7% té interès sobre el reciclatge. I el 100% l’agradaria fer una visita a la deixalleria.

• El 66,7% habitualment va a fer un vol, excursió o similar per la muntanya i entorn natural de la Palma. I el 

100% considera que els camins de la Palma no estan senyalitzats o ben senyalitzats, ja que el 66,7% s’ha 

perdut alguna ocasió per aquest motiu, però sí, la majoria es troben en bon estat (excepció d’un arbre 

caigut).

Dubtes en relació als camins:

* Direcció Can via quan puges al pàrquing, en el creuament de 3 camins al camí direcció Corbera hi ha una tanca 

de ferro, significa prohibit passar? És només pels cotxes o també pels vianants?

* El camí de Can Vell, sota l'Ajuntament no està clara la senyalització.



Recull 

accions 

campanya 

LCULP 

2021

En les accions 

van participar un 

total de 45 

persones 

(infants, 

adolescents, 

joves, adults)



16 JUNY

TROBADA DE TANCAMENT CURS 20-21

• Participació en l’enquesta, elaborada pel CNIAC, per proposar a l’atorgament del Premi 

Reconeixement a la Infància

– MalalaYousafzai  Coneguda pel seu activisme a favor dels drets civils, especialment el de les 

dones, i més concretament, activista en defensa al dret a l’educació de les nenes.

• Resum de totes les activitats realitzades

• Enquesta de valoració tancament curs 20-21

• Es valora fer l’acte de cloenda entre tots: es reparteixen el que volen explicar



CNIAC

• Reunions i trobades CNIAC

– Trobada de dinamitzadors/es

– Trobades entre membres del diferents consells locals d’arreu de Catalunya

• Participació en enquestes 

– nom per la web consultori d’infants, adolescents i joves

– proposta per atorgar el Premi Reconeixement a la Infància



MOLTES GRÀCIES


