
   
  

 

ACTA – CONSELL D’INFANTS – SESSIÓ DE TREBALL DE PREPARACIÓ DEL CONGRÉS 
D’OVIEDO 

DIJOUS DIA 12 D’ABRIL DE 2018 
 
 

 
Assistents 
 
Consell d’Infants de Rubí: 25 
Ajuntament: Laura Díaz Melero 
Urbanins: Oriol Serra Ureta 
Civis: Marc Serra Pérez 
 

 
Benvinguda i ordre del dia  
 
En Marc explica una mica de què anirà la sessió, quines activitats prepararan els 
infants en relació al Congrés d’Oviedo del mes que ve, i recorda que qui anirà en 
representació seva serà el David, doncs és a qui li va tocar per sorteig en l’anterior 
sessió. 
 

 
Activitat 1. Dinàmica introductòria de reflexió sobre què entenem per igualtat de 
gènere. 
 
En Marc comença per donar 4 dades sobre desigualtat de gènere per introduir la 
matèria que treballaran els infants. Tot seguit els hi planteja dues preguntes per 
començar a reflexionar. 
 
Què entenem per igualtat de gènere? 
 
Els consellers i conselleres responen a la pregunta, per torns. Aquestes són les 
respostes: 
 

 Que els dos gèneres tinguin els mateixos drets. 

 Que assumeixin les mateixes responsabilitats. 

 Que ambdós cobrin el mateix per portar a terme la mateixa feina. 

 Que ambdós disposin de les mateixes condicions democràtiques 

 Que tots dos rebin la mateixa educació i sense segregació per sexes. 

 Que desapareguin el rols, els mites i els tòpics que se’ls hi atribueixen a tots 
dos: jocs, colors,...de “nens” i de “nenes”. 

 Que hi hagi més presència de la dona en els videojocs i a segons quins entorns 
més masculinitzats. 

 Que no s’utilitzi el femení per parlar despectivament. 



   
  

 

 
Coneixem situacions en el nostre entorn (barri, centre educatiu, entre amistats, 
famílies,...) de desigualtat de gènere? En quins àmbits us sembla que es produeixen 
més aquesta desigualtat (a la feina, a l’escola, a l’esport,...). Per què?. 
 
D’entre les vivències que expliquen els consellers i conselleres, predominen en la seva 
àmplia majoria situacions de la seva vida quotidiana, a l’Escola, al pati, al carrer, etc. en 
què per exemple es troben que hi ha nens que no deixen jugar a les nenes a futbol 
perquè diuen que “les nenes no en saben, és un joc per nens”, o per exemple també 
que hi ha qui assegura que les coses de casa són cosa de les dones. De la mateixa 
manera també reflexionen al voltant de la valentia a que cada expressi quin és el seu 
color favorit i sense por, en clara referència a si aquest es tracta d’aquell que està 
catalogat més aviat com a color per nenes (rosa) i/o per nens (blau). 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



   
  

 

 
 
 

 
Activitat 2. Elaboració de situacions de desigualtat de gènere, definició de solucions i 
edició del guió dels vídeos. 
 
Ens dividim en 4 grups i comencem a treballar situacions de desigualtat de gènere i la 
seva resolució positiva que inspiraran el vídeo que a continuació gravarem i que 
presentarem a Oviedo. Així doncs, per grups imaginen i plantegen situacions i 
solucions al respecte de la matèria exposada, i que hagin pogut conèixer, veure a les 
notícies, etc. De tot plegat en surt un guió que els orientarà en la gravació d’una 
escena en forma de telenotícies, en què dos presentadors exposen notícies sobre 
desigualtat de gènere amb una solució positiva al respecte. 
 
Les diferents notícies plantejades són les següents: 
 

 La presència femenina a l’esport, quasi bé tapada del tot per la masculina. 

 El repartiment desigual de las tasques de la llar en molts domicilis catalans. 

 Els anuncis masclistes. 

 L’organització d’una manifestació convocada per dones queixant-se per l’abús 
de personatges masculins com a protagonistes de videojocs, llibres i pel·lícules. 

 Les agressions masclistes de matinada. 
 



   
  

 

I les solucions aportades: 
 

 Una major presència femenina en les notícies sobre esports. 

 Campanyes per la retirada d’anuncis amb contingut masclista. 

 Recollida de signatures perquè el Govern prengui mesures. 

 Una major presencia de personatges femenins als videojocs, els llibres i les 
pel·lícules. 

 Que la llei jutgi i castigui comportaments masclistes amb contingut violent via 
sancions econòmiques. 

 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



   
  

 

 

 
Activitat 3. Gravació dels vídeos 
 
Els consellers i conselleres que es presten passen a fer de presentadors de telenotícies 
gravant els vídeos de les notícies amb solució positiva. Sortim per grups i en gravem un 
bon grapat, 1 o 2 vídeos per grup. 
 

 
Activitat 4. Retorn dels pressupostos participatius de Rubí. Fase 1.2 Com és? 
 
S'explica als consellers i conselleres en quina fase es troben els pressupostos 
participatius. Es tanca la ‘Fase 1.1 Què fem?' i s’inicia la ‘Fase 1.2 Com és?’. Entre la 
sessió anterior i la present s'ha fet una trobada amb els directors dels centres i s'ha 
acordat de preparar un espai a cada centre dedicat als pressupostos participatius 
perquè tots els infants puguin informar-se del punt en què es troba. 
 
Se'ls dona uns fulls en A3 on hi ha sintetitzats els temes que van sorgir i es van tractar 
de les sessions anteriors. Ells són els encarregats de fer que arribin a l'espai dedicat als 
pressupostos de cada centre. 
 
Se'ls informa que aquest mes d'abril es prepararan unes dinàmiques per incorporar 
la participació dels seus companys de 3r i 4t en els pressupostos. Es duran a terme dins 
de les escoles i se'ls convida a participar. 
 
Es demana als consellers i conselleres els fulls que els vam demanar que omplissin 
conjuntament amb els seus companys de classe treballant els temes que havien sorgit 
a la sessió del març. Aquest retorn s'incorporarà al creuament de dades per anar 
acotant el projecte dels pressupostos. En aquest full es demanava que especifiquessin 
propostes d'actuació per a cada una de les estratègies que havia incorporat 
el Consell d'Adolescents. També que pensessin si preferien una actuació puntual 
(actuar en un punt concret de la ciutat) o expansiva (arribar a diferents llocs de la 
ciutat). 
 
Les propostes aportades són les següents: 
 
De l'estratègia "MILLORAR LA NETEJA DE RUBÍ" 
• Posar cartells de no llençar brutícia a terra (expansiva) 
• Millorar la neteja del Parc de Ca n'Oriol (expansiva) 
• Multar les persones que no recullen les cagarades de gossos (expansiva) 
• Papereres dividides en quarts (expansiva) 
• Posar més papereres (expansiva) 
• Desinfectar els contenidors i posar-ne més de recollida selectiva (expansiva) 
• Augmentar la quantitat d'escombriaires 
• Posar més papereres i contenidors de tots els tipus. Més grans i amb tapa 



   
  

 

 
De l'estratègia "MILLORAR ELS CARRERS DE RUBÍ" 
• Pintar els passos de vianants (expansiva) 
• Pavimentar carrers i voreres i més aparcament gratuït (puntual) 
• Paviments llisos (expansiva) 
• Fer les voreres més amples (expansiva) 
• Millorar les voreres del principi del carrer Sabadell (expansiva) 
• Arreglar els desperfectes 
• Millorar l'asfaltat i pintar millor les senyalitzacions 
• Pintar els carrers 
• Fer parcs no tan infantils i pintar-los més alegres 
 
De l'estratègia "FER UN RUBÍ MÉS VERD" 
• Fer més verd el carrer del Mercat, a prop del carrer Major (puntual) 
• Fer més verda la Plaça Josep Tarradelles (expansiva) 
• Plantar més verd al voltant dels arbres (expansiva) 
• Fer un prat (puntual) 
• Posar més arbres i arbustos a qualsevol carrer (expansiva) 
• Afegir una zona verda i flors a la plaça (expansiva) 
• Protegir boscos 
• Millorar la pista del carrer Mallorca 
• Posar més sorra als parcs 
• Posar més plantes on hi ha jardí 
 
De l'estratègia "FER PARC O PASSEIG A LA RIERA" 
• Carril bici de l'escola al centre (expansiva) 
• Fer un passeig o un carril de bici (puntual) 
• Arreglar els parcs (puntual) 
• Parc amb tirolines, tobogans, gronxadors i taules de pícnic (puntual) 
• Fer un passeig a tota la riera (expansiva) 
• Fer un camí amb bancs 
• 'Descontaminar' la riera (netejar) 
• Fer un parc fluvial 
• Transformar-lo com al riu Besós 
 

 
Tancament  
 
Els consellers i conselleres responen a les preguntes de “Us ha agradat la sessió” i “us 
ha semblat...llarga o curta?” en l’activitat final d’avaluació de la sessió. 

 


