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ACTA CONSELL DELS INFANTS DE MOLINS DE REI 

Tercera sessió  

3 de febrer de 2020 a la Federació Obrera, de 17:30h a les 19:15h 

 

 

Assistents 

Consellers i Conselleres del Consell d’Infants: 19 infants 

Ajuntament: Xavi Paz (Alcalde), Àlex Herrero (Regidor de medi ambient i sostenibilitat), 

Jordi Boltà (tècnic municipal de sostenibilitat) i Joaquim Expósito (cap de negociat 

d’Infància i Joventut) 

Dinamitzadors: Marc Serra i Arnau Mata (CIVIS) 

 

 

Benvinguda, lectura de l’ordre del dia i recordatori d’allò treballat en l’anterior sessió 

 

 

• Joc inicial (15-20 minuts): El pintor. 

 

Cada Conseller/a té un foli i ha de dibuixar-hi la seva cara. Llavors, agafem tots els folis i 

els barregem. Després, els posem tots cap per avall i els anem traient, mirant d’esbrinar 

entre tots o un a un qui és qui. 
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• Activitat 1. Exposicions dels convidats a la sessió: l’Alcalde Xavi Paz, el Regidor 

de medi ambient i sostenibilitat Àlex Herrero i el tècnic de l’àrea de 

sostenibilitat Jordi Boltà 

 

Els convidats a la sessió plantegen la seva exposició des de l’intercanvi d’idees i 

preguntes i respostes amb els Consellers i Conselleres, per tal de dotar-los d’informació, 

i d’aprofundiment en la coneixença de la temàtica escollida i encarregada enguany: un 

projecte al voltant del reciclatge, el medi ambient i la sostenibilitat. 
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Comencen exposant les diferents polítiques i campanyes portades a terme des de 

l’Ajuntament i resolent totes aquelles preguntes que els Consellers i Conselleres van 

preparar el darrer dia i les que van sorgint a mesura que aquests reben el feedback dels 

convidats.  

 

A continuació, es presenta el buidatge de la conversa entre els convidats i els Consellers 

i Conselleres: 

 

• Quines polítiques teniu pensat fer des de l’Ajuntament en relació al reciclatge, 

el medi ambient i la sostenibilitat? 

 

Doncs per exemple, la recollida selectiva especialment de cartró per als comerciants, 

també de conscienciació al voltant de la importància de reciclar,…també tenim previst 

engegar-ne d’altres. 

 

• Per què vau triar aquest tema, d’entre els que vam proposar, perquè el 

treballem des del Consell? 

 

Perquè és un tema molt important que ens afecta a tots! Molins té muntanya i riu i cal 

mantenir-ho i protegir-ho. A més, ens cal fer pedagogia del “no ús” del contenidor 

groc. 
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• Per què no poseu màquines de reciclatge com sí n’hi ha a d’altres països? Així, 

la ciutadania reciclaria més! 

 

Entenem que hi ha diferents models de reciclatge, i que aquí a Molins apostem per un 

de diferent. A més a més, no només depèn de nosaltres com a Ajuntament, ja que la vila 

forma part de l’Àrea Metropolitana de Barcelona on es prenen conjuntament moltes 

d’aquestes decisions. 

 

 
 

 

• Per què no hi ha contenidors grocs a Molins? 

 

L’aposta de l’Ajuntament de Molins es basa en no disposar de contenidors grocs ja que 

ja disposa de planta de triatge. Així, el que en d’altres municipis s’aboca al contenidor 

groc a Molins es llença al rebuig i a la planta es procedeix a separar els diferents residus. 

D’aquesta manera, s’evita desposar de més cubells als domicilis i s’eviten els errors 
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domèstics de força famílies a l’hora de separar els envasos. A més a més, d’aquesta 

manera també es redueix la contaminació pel transport que farien els camions si se 

sumessin els contenidors grocs. 

 

Els convidats també exposen una sèrie d’idees i d’informacions que recollim a 

continuació: 

 

• Es centra força el debat en el tema del reciclatge, i s’explica que aquest dimarts 

tindrà lloc una reunió a l’Ajuntament per explorar noves vies per augmentar-ne 

el seu volum. Des del consistori s’explica que cal augmentar la recollida selectiva 

i es remarca que s’ha detectat que no tothom fa bé la selecció del reciclatge. 

• També s’exposa que des de la Unió Europea ja s’ha demanat que en els propers 

anys arribem al 50% de recollida selectiva, i també s’explica que una nova 

directiva europea obliga en els propers anys a reduir gairebé al màxim els plàstics 

als supermercats, prohibint aquells d’un sol ús. 

 

 
 

 

• El regidor pregunta als Conselles i Conselleres al voltant de com porten 

l’esmorzar a l’escola i alguns responen amb un boc and roll, amb carmanyola, i 

d’altres diuen que encara amb paper de plata. Es recorda als Consellers i 
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Conselleres que des de les escoles també es treballa la reducció de residus en els 

esmorzars. N’hi ha que expliquen que efectivament alguns centres han prohibit 

l’alumini. 

• També es tracta sobre els contenidors de color taronja, els quals serveixen per 

recollir roba usada per reutilitzar. 

• L’alcalde els recorda que els camins escolars segurs i senyalitzats contribueixen 

a fomentar que els nens i nenes vagin a l’escola caminant, comenta que Molins 

té alguns problemes quant a la mobilitat, i anima als Consellers i Conselleres a 

visitar la planta de triatge així com a la depuradora. D’aquesta manera, s’acorda 

organitzar una sortida a la planta com a primera idea plantejada. 

 

Acabada la sessió, des de l’Ajuntament es lliura al Consell un document per escrit de 

les diferents respostes a totes les preguntes plantejades pels Consellers i Conselleres. 

 

• Tancament amb l’activitat d’avaluació i vídeo final (5-10 minuts) 

 

Els Consellers i Conselleres responen a la pregunta de “Us ha agradat la sessió?” i 

indiquen si aquesta els ha semblat curta o llarga. Després, escollim dos voluntaris per 

filmar el vídeo final de la sessió on com sempre exposem allò que hem treballat. 

 

Aquest és el resultat de l’activitat d’avaluació: 

 

• T’ha agradat la sessió? 

 

SÍ NO NI SÍ NI NO 

13 2 5 

65% 10% 25% 
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• Has trobat la sessió curta o llarga? 

 

CURTA LLARGA NI SÍ NI NO 

4 11 5 

20% 55% 25% 

 

  

Tancament 

 

 

  


