
 
 

Consell d’Infants i Adolescents de Piera

 
CONSELL D’INFANTS I ADOLESCENTS 
DE PIERA 

DOSSIER DE TREBALL –

18 de maig 2022 

*Si us plau, assegureu-vos que aquest document arriba als Consellers/es. Moltes gràcies!*

Benvolgudes, benvolguts, 

El passat dimecres 18 de maig

Teatre Foment. 

RESUM DE LA SESSIÓ 

L’ordre del dia previst per la convocatòria de primària era el següent:

1. Presentació i benvinguda de la sessió als Consellers i Conselleres.

2. Joc ràpid de benvinguda

3. Recordatori i repartició de càrrecs

4. Valoració de la campanya de recollida de material per a les protectores.

5. Proposta equip dinamitzador: disseny del 

vinent. 

6. Resum de la sessió, dubtes i preguntes

7. Comiat 
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CONSELL D’INFANTS I ADOLESCENTS 

– 6a SESSIÓ - PRIMÀRIA 

vos que aquest document arriba als Consellers/es. Moltes gràcies!*

18 de maig  va tenir lloc la reunió de desembre del CIA de Piera

RESUM DE LA SESSIÓ PRIMÀRIA 

L’ordre del dia previst per la convocatòria de primària era el següent: 

Presentació i benvinguda de la sessió als Consellers i Conselleres. 

Joc ràpid de benvinguda 

Recordatori i repartició de càrrecs 

ó de la campanya de recollida de material per a les protectores.

Proposta equip dinamitzador: disseny del díptic informatiu del Consell pel curs 

Resum de la sessió, dubtes i preguntes 
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CONSELL D’INFANTS I ADOLESCENTS 

vos que aquest document arriba als Consellers/es. Moltes gràcies!* 

va tenir lloc la reunió de desembre del CIA de Piera, al 

 

ó de la campanya de recollida de material per a les protectores. 

informatiu del Consell pel curs 
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A la convocatòria van assistir

 Aina Recio, Irene Urbano, Anna Mon

 Diego Sánchez, d’Apiària.

 Alma Rienda, Javier Caballero, Pau Sánchez, Laia Gorría i Ona Olaria, de IE Piera.

 Pere Julià, Diego Asensio i Daniela Baños, de Creixà.

amb el material i el mobiliari en acabar la sessió.

Tot seguit es va passar a valorar la campanya de recollida de material per a les protectores. 

La majoria estaven molt contents i contentes de com havia anat la jornada. Es va recollir 

molt de material, que es va repartir entre les diferents entitats que hi havia presents a la 

festa. 

Alguns van valorar que havien tingut poc temps per fer el muntatge de la para

general estaven molt satisfets amb la feina feta. 

De les diferents entitats que van rebre el suport de la campanya, Gats Igualada van fer un 

post al Facebook en agraïme

diferents mitjans i xarxes: 

http://www.viladepiera.cat/actualitat/notici

festa-de-l-adopcio-d-animals
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assistir: 

Urbano, Anna Monfort i Leyre Barberán, d’Herois del Bruc.

Diego Sánchez, d’Apiària. 

Alma Rienda, Javier Caballero, Pau Sánchez, Laia Gorría i Ona Olaria, de IE Piera.

Diego Asensio i Daniela Baños, de Creixà. 

 

La reunió va comença puntual a 

Teatre Foment. Després de donar la 

benvinguda i signar el full d’assistència, es 

va fer el clàssic joc de distensió, aquesta 

vegada el Joc dels Veïns. Va servir per 

alliberar tensions i repassar noms. Després 

es van repartir els càrrecs: l’Anna 

moderadora, la Irene va fer de secretària i la 

Laia es va comprometre a fer un cop de mà 

amb el material i el mobiliari en acabar la sessió. 

Tot seguit es va passar a valorar la campanya de recollida de material per a les protectores. 

estaven molt contents i contentes de com havia anat la jornada. Es va recollir 

molt de material, que es va repartir entre les diferents entitats que hi havia presents a la 

Alguns van valorar que havien tingut poc temps per fer el muntatge de la para

general estaven molt satisfets amb la feina feta.  

De les diferents entitats que van rebre el suport de la campanya, Gats Igualada van fer un 

en agraïment de la tasca del Consell. Altres informacions aparegudes a 

http://www.viladepiera.cat/actualitat/noticies/2022/05/16/s-estrena-amb-

animals 
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fort i Leyre Barberán, d’Herois del Bruc. 

Alma Rienda, Javier Caballero, Pau Sánchez, Laia Gorría i Ona Olaria, de IE Piera. 

La reunió va comença puntual a les 18h al 

Teatre Foment. Després de donar la 

benvinguda i signar el full d’assistència, es 

va fer el clàssic joc de distensió, aquesta 

vegada el Joc dels Veïns. Va servir per 

alliberar tensions i repassar noms. Després 

es van repartir els càrrecs: l’Anna va fer de 

moderadora, la Irene va fer de secretària i la 

Laia es va comprometre a fer un cop de mà 

Tot seguit es va passar a valorar la campanya de recollida de material per a les protectores. 

estaven molt contents i contentes de com havia anat la jornada. Es va recollir 

molt de material, que es va repartir entre les diferents entitats que hi havia presents a la 

Alguns van valorar que havien tingut poc temps per fer el muntatge de la paradeta, però en 

De les diferents entitats que van rebre el suport de la campanya, Gats Igualada van fer un 

Altres informacions aparegudes a 

-exit-la-primera-
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https://www.pieraeduca.cat/noticies/2022/0

1a-festa-de-l-adopcio-animal

Durant l’assemblea de valoració de l’acció, es va evidenciar una altra preocupació dels 

infants en relació a la cura dels animals: alguns dels infants expressen que hi ha qui 

empaita gats pel carrer amb el cotxe fins atropellar

mateixos infants van fer la reflexió que no és el mateix un accident en el que s’atropella un 

gat, o un gos, que fer-ho volent, i l’equip dinamitzador va puntualitzar que

conductes suposen un delicte.

Es va preguntar als infants què es podria fer per evitar el maltracte animal, i van sortir 

diferents idees: 

 Fer conscienciació. 

 Obligar a qui sigui enxampat fent maltracte animal a fer serveis socials

 Fer rutes amb la policia local per detectar conductes incíviques

 Avisar a companys i companyes que si veuen atropellaments ho comuniquin 

ràpidament a la policia

 Avisar a la policia per a que facin rondes

 Aplicar sancions altes a qui faci maltracte animal

carta que la Montserrat Porras, regidora de benestar animal, els havia adreçat en 

agraïment de la seva tasca. Trobareu la carta com a annex al final del document.
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https://www.pieraeduca.cat/noticies/2022/05/16/el-consell-d-infants-col-

animal 

Durant l’assemblea de valoració de l’acció, es va evidenciar una altra preocupació dels 

infants en relació a la cura dels animals: alguns dels infants expressen que hi ha qui 

ats pel carrer amb el cotxe fins atropellar-los, sobretot per les urbanitzacions. Els 

mateixos infants van fer la reflexió que no és el mateix un accident en el que s’atropella un 

ho volent, i l’equip dinamitzador va puntualitzar que

conductes suposen un delicte. 

Es va preguntar als infants què es podria fer per evitar el maltracte animal, i van sortir 

 

Obligar a qui sigui enxampat fent maltracte animal a fer serveis socials

es amb la policia local per detectar conductes incíviques. 

Avisar a companys i companyes que si veuen atropellaments ho comuniquin 

ràpidament a la policia. 

Avisar a la policia per a que facin rondes. 

Aplicar sancions altes a qui faci maltracte animal. 

També van preguntar si es podia 

seguir recollint material, i es va 

recordar que el material recollit 

que no s’havia entregat encara es 

podia portar a la propera sessió 

del Consell per fer

regidoria de benestar animal, que 

el farà arribar a les protectores.

Tot seguit, l’Anna, com a 

moderadora, va fer lectura de la 

carta que la Montserrat Porras, regidora de benestar animal, els havia adreçat en 

agraïment de la seva tasca. Trobareu la carta com a annex al final del document.
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-labora-en-la-

Durant l’assemblea de valoració de l’acció, es va evidenciar una altra preocupació dels 

infants en relació a la cura dels animals: alguns dels infants expressen que hi ha qui 

los, sobretot per les urbanitzacions. Els 

mateixos infants van fer la reflexió que no és el mateix un accident en el que s’atropella un 

ho volent, i l’equip dinamitzador va puntualitzar que aquest tipus de 

Es va preguntar als infants què es podria fer per evitar el maltracte animal, i van sortir 

Obligar a qui sigui enxampat fent maltracte animal a fer serveis socials. 

Avisar a companys i companyes que si veuen atropellaments ho comuniquin 

També van preguntar si es podia 

seguir recollint material, i es va 

recordar que el material recollit 

que no s’havia entregat encara es 

podia portar a la propera sessió 

del Consell per fer-lo arribar a la 

regidoria de benestar animal, que 

les protectores. 

Tot seguit, l’Anna, com a 

moderadora, va fer lectura de la 

carta que la Montserrat Porras, regidora de benestar animal, els havia adreçat en 

agraïment de la seva tasca. Trobareu la carta com a annex al final del document. 
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En aquest punt, i amb la motivació d’haver rebut les felicitacions, va sorgir la proposta de 

seguir treballant temes de benestar animal de cara al curs vinent, aquesta vegada més 

orientat a evitar el maltracte animal a Piera, ja que s’havia evidenciat un profund malestar 

per part d’alguns infants, que havien presenciat escenes de persecucions i  atropellaments 

amb la proposta, així que es tre

del document, i us fem arribar també els logos per si hi volen començar a treballar.

La sessió s’hagués allargat més enllà del previst, ja que els infants estaven animats i se’ls 

veu motivats a seguir treballant per millorar el municipi, però els horaris manen i a les 

19.30h es va donar per acabada la sessió.

 

TASQUES PEL MES QUE VE DE PRIMÀRIA

No deixem cap tasca concreta pels Consellers i 

 Informar a les aules del desenvolupament de la sessió.

 Començar a treballar, si volen, en el díptic informatiu.
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amb la motivació d’haver rebut les felicitacions, va sorgir la proposta de 

seguir treballant temes de benestar animal de cara al curs vinent, aquesta vegada més 

orientat a evitar el maltracte animal a Piera, ja que s’havia evidenciat un profund malestar 

er part d’alguns infants, que havien presenciat escenes de persecucions i  atropellaments 

a animals per les urbanitzacions. 

En aquest sentit, van trobar que seria adient fer un 

vídeo de conscienciació i publicar-

mitjans als que tenen accés (bloc del Consell, 

Pieraeduca, web de l’ajuntament, etc.)

També va sorgir la proposta de fer més de una sessió 

al mes. Aquesta proposta haurà de ser estudiada, i es 

mirarà de donar resposta de cara al curs vinent.

Un cop acabada la valoració de la campan

recollida, l’equip dinamitzador va fer una proposta als 

infants: 

 Fer un nou disseny del díptic

Consell que es fa arribar a les escoles a inici de curs.

Els Consellers i Consellers es van mostrar animats 

amb la proposta, així que es treballarà a la propera sessió. Adjuntem el díptic actual al final 

del document, i us fem arribar també els logos per si hi volen començar a treballar.

La sessió s’hagués allargat més enllà del previst, ja que els infants estaven animats i se’ls 

a seguir treballant per millorar el municipi, però els horaris manen i a les 

19.30h es va donar per acabada la sessió. 

DE PRIMÀRIA: 

No deixem cap tasca concreta pels Consellers i Conselleres aquest mes, més enll

aules del desenvolupament de la sessió. 

Començar a treballar, si volen, en el díptic informatiu. 
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amb la motivació d’haver rebut les felicitacions, va sorgir la proposta de 

seguir treballant temes de benestar animal de cara al curs vinent, aquesta vegada més 

orientat a evitar el maltracte animal a Piera, ja que s’havia evidenciat un profund malestar 

er part d’alguns infants, que havien presenciat escenes de persecucions i  atropellaments 

En aquest sentit, van trobar que seria adient fer un 

-lo als diferents 

s (bloc del Consell, 

Pieraeduca, web de l’ajuntament, etc.) 

També va sorgir la proposta de fer més de una sessió 

al mes. Aquesta proposta haurà de ser estudiada, i es 

mirarà de donar resposta de cara al curs vinent. 

Un cop acabada la valoració de la campanya de 

recollida, l’equip dinamitzador va fer una proposta als 

díptic informatiu del 

Consell que es fa arribar a les escoles a inici de curs. 

Els Consellers i Consellers es van mostrar animats 

ballarà a la propera sessió. Adjuntem el díptic actual al final 

del document, i us fem arribar també els logos per si hi volen començar a treballar. 

La sessió s’hagués allargat més enllà del previst, ja que els infants estaven animats i se’ls 

a seguir treballant per millorar el municipi, però els horaris manen i a les 

Conselleres aquest mes, més enllà de: 
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 De cara a l’última sessió es proposarà una sessió conjunta amb primària i 

secundària per a que s’expliquin el que han treballat durant el curs, i fer jocs per 

acomiadar el curs. Poden anar pensant quins jocs els agradaria fer durant l’última 

sessió. 

ATENCIÓ: La propera trobada està prevista pel 

única per primària i secundària

 

Agraïm a les assistents, famílies i tutories la seva participació i 

implicació en la campanya de recollida, que com sabeu va ser un èxit!

Restem a la vostra disposició per si necessiteu cap altra informació o ajuda. Ens podreu 

trobar al correu dinamitzacio@descoberta.cat

també whatsapp) 
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De cara a l’última sessió es proposarà una sessió conjunta amb primària i 

secundària per a que s’expliquin el que han treballat durant el curs, i fer jocs per 

acomiadar el curs. Poden anar pensant quins jocs els agradaria fer durant l’última 

: La propera trobada està prevista pel 8 de juny de 17h a 19h, en 

er primària i secundària. Us convocarem puntualment. 

Agraïm a les assistents, famílies i tutories la seva participació i 

n la campanya de recollida, que com sabeu va ser un èxit!

Restem a la vostra disposició per si necessiteu cap altra informació o ajuda. Ens podreu 

dinamitzacio@descoberta.cat i al telèfon 679 135 100

MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA PARTICIPACIÓ!
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De cara a l’última sessió es proposarà una sessió conjunta amb primària i 

secundària per a que s’expliquin el que han treballat durant el curs, i fer jocs per 

acomiadar el curs. Poden anar pensant quins jocs els agradaria fer durant l’última 

de 17h a 19h, en convocatòria 

Agraïm a les assistents, famílies i tutories la seva participació i 

n la campanya de recollida, que com sabeu va ser un èxit! 

Restem a la vostra disposició per si necessiteu cap altra informació o ajuda. Ens podreu 

9 135 100 (Israel, 

MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA PARTICIPACIÓ! 
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ANNEX I 

Carta de la regidora de benestar animal de l’ajuntament de Piera adreçada als infants del 

Consell: 

 

 

 

Estimats nens i nenes del Consell d'Infants :

Us vull agrair la vostra presència dintre de la festa de l’adopció, va ser una gran jornada, es va 

poder gaudir de molts moments de solidaritat i d'afecte pels animalets, la vostra feina va estar 

impecable, es va recollir molta quantitat d’aliment i això no hauria estat pos

vostre treball, no només aquest dia, sinó amb el bon treball de fer repartir la informació 

d’aquesta recollida per tot el municipi  amb antelació, mil gracies i per la propera  m'agradaria 

poder comptar amb vosaltres, també vull que feu arri

que durant la jornada us van acompanyar i com no als tutors, consell i tècnics que us han 

donat un petit cop de mà en aquesta gran tasca.

 

 

Att  Montserrat Porras   

Regidora de sanitat i benestar animal 
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Carta de la regidora de benestar animal de l’ajuntament de Piera adreçada als infants del 

Estimats nens i nenes del Consell d'Infants : 

vostra presència dintre de la festa de l’adopció, va ser una gran jornada, es va 

poder gaudir de molts moments de solidaritat i d'afecte pels animalets, la vostra feina va estar 

impecable, es va recollir molta quantitat d’aliment i això no hauria estat pos

vostre treball, no només aquest dia, sinó amb el bon treball de fer repartir la informació 

d’aquesta recollida per tot el municipi  amb antelació, mil gracies i per la propera  m'agradaria 

poder comptar amb vosaltres, també vull que feu arribar aquest agraïment als vostres pares 

que durant la jornada us van acompanyar i com no als tutors, consell i tècnics que us han 

donat un petit cop de mà en aquesta gran tasca. 

Regidora de sanitat i benestar animal  
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Carta de la regidora de benestar animal de l’ajuntament de Piera adreçada als infants del 

vostra presència dintre de la festa de l’adopció, va ser una gran jornada, es va 

poder gaudir de molts moments de solidaritat i d'afecte pels animalets, la vostra feina va estar 

impecable, es va recollir molta quantitat d’aliment i això no hauria estat possible sense el 

vostre treball, no només aquest dia, sinó amb el bon treball de fer repartir la informació 

d’aquesta recollida per tot el municipi  amb antelació, mil gracies i per la propera  m'agradaria 

bar aquest agraïment als vostres pares 

que durant la jornada us van acompanyar i com no als tutors, consell i tècnics que us han 
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ANNEX II 

Díptic informatiu del Consell:
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Díptic informatiu del Consell: 
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