ACTA- CONSELL D’INFANTS D’IGD- 5a JORNADA DE TREBALL
Dissabte 15 de febrer de 2020. Equipament Juvenil la Kaserna, de 10.30 a 12.30 h

Assistents:
Consellers i conselleres del Consell d’Infants: 21
Dinamitzadores: Maria José Fernández i Laura Descàrrega . Ajuntament d’Igualada
OBJECTIUS DE LA JORNADA:

- Retorn de la pluja d’idees que van treballar la jornada anterior
--Recull d’aportacions dels companys/es de les escoles
--Priorització i presa de decisions de les propostes

Activitat 1.
BON DIA! BENVINGUDA I ESCALFEM MOTORS!!
Iniciem la Jornada de treball creant una bona cohesió de grup i recordant l’hàbit de tornar a redactar l’acta per
part d’ells de la jornada anterior per poder-la aprovar entre tots. Estem molt contents/es perquè som 21
consellers/es dels 30 que som i se’ls felicita pel seu esforç i compromís.

Activitat 2.
RETORN DE LES SEVES PROPOSTES SOBRE ELS ENCÀRRECS.
Després de la pluja d’idees de les possibles accions a realitzar a Igualada sobre la Igualtat de Gènere i les
Tovalloletes del Riu que es va treballar en la darrera Jornada, es fa un retorn de tot el resultat. El primer tema,
la Igualtat de Gènere ha estat escollit pel mateix consell i el segon, Consciència sobre les Tovalloletes al Riu
Anoia, és un encàrrec de l’equip de govern.

RESULTAT DEL QUE HEU DIT:
TEMA IGUALTAT DE GÈNERE

VOLEU:
– CREAR NOVES LLEIS
– MÉS PUNTS LILES
– QUE HI HAGI MENYS MASCLISME
– QUE ES RESPECTIN ELS GÈNERES
– MÉS IGUALTAT
– RESPECTAR LES DONES

VOLEU CONÈIXER:
-L’OPINIÓ DE L’ALCALDE

-QUÈ PENSA EL POBLE

-I LES DONES

Activitat 3
RECULL DE LES PROPOSTES DELS COMPANYS/ES DE L’ESCOLA
Els infants també han dinamitzat la pluja d’idees per fer accions a la ciutat amb els seus companys de l’aula
acompanyats pels seus tutors/es de l’escola. S’han recollit totes les propostes sobre “la Igualtat de Gènere” i
“La conscienciació de les tovalloletes al riu Anoia” dels diferents centres escolars.

MOLT BONA FEINA!!!!! GRÀCIES ESCOLES!!

Activitat 4
PRIORITZACIÓ I PRESA DE DECISIONS SOBRE LES PROPOSTES RECOLLIDES
Un cop s’ha fet el retorn de totes les propostes treballades arriba el moment de prendre decisions i escollir una
activitat/acció que es vulgui realitzar a Igualada per treballar La Igualtat de Gènere. En l’àmbit de les
Tovalloletes, l’encàrrec ja està fet per l’equip de govern, però també s’ha de decidir tot el contingut i forma.
ACCIÓ PRIORITZADA!!!!!!
CAMPANYA AUDIOVISUAL/ANUNCI PER TREBALLAR PER LA IGUALTAT DE GÈNERE A IGUALADA

Activitat 5.
FI SESSIÓ- La Jornada finalitza amb la satisfacció d’haver escollit l’activitat/acció que el Consell farà a la ciutat
de forma consensuada . S’informa als infants que han de comunicar a les seves escoles el resultat
de la proposta escollida. Bon cap de Setmana!!

Igualada a 19 de febrer de 2020
Consell d’Infants d’Igualada
Ajuntament d’Igualada

