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ACTA CONSELL DELS INFANTS DE MOLINS DE REI 

Cinquena sessió  

29 de maig de 2020 per videoconferència, de 17h a les 18h 

 

 

Assistents 

Consellers i Conselleres del Consell d’Infants: 14 

Ajuntament: Joaquim Expósito (cap de negociat d’Infància i Joventut), Xavi Paz (Alcalde), Carme 

Madorell (Regidora d’Infància i Famílies) 

Dinamitzadors: Marc Serra (CIVIS) 

 

 

El Consell d’Infants ha reprès l’activitat després d’una pausa provocada pel sotrac de la crisi 

sanitària que estem vivint i ho ha fet de manera no presencial, per via telemàtica. L’eina escollida 

ha estat Zoom, i la sessió ha versat al voltant d’una conversa amb l’Alcalde i la Regidora 

d’Infància i famílies al voltant de com estaven vivint aquestes setmanes de confinament els 

Consellers i Conselleres. 
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En primer lloc, saludem a la nova Regidora d’Infància i Famílies, la Carme Madorell, que es 

presenta als Consellers i Conselleres. Tot seguit, s’inicia la conversa on els membres del Consell 

expliquen algunes vivències viscudes durant aquests mesos de confinament. 

En segon lloc, l’Alcalde explica algunes mesures preses per part de l’Ajuntament en relació a la 

crisi de la COVID-19. És aquí on la Regidora també els pregunta què és allò que han après durant 

aquests mesos, i alguns Consellers i Conselleres expliquen que alguns han fet alguns pastissos, 

d’altres a ser prou autosuficients, a fer les coses per ells mateixos, etc. 

En tercer lloc, s’obre una ronda de preguntes en les quals, per exemple, els Consellers i 

Conselleres pregunten sobre els casals d’estiu. Aquí és on en Quim els explica que efectivament 

aquests tindran lloc en principi, tant el de l’Ajuntament com els de les entitats. Tot just ara, de 

fet, es troben examinant les capacitats i les voluntats de les pròpies entitats, pels requisits que 

caldrà que compleixin enguany per fer-los possible. En Quim també explica que també treballen 

amb un pla B que es tractaria d’un casal virtual amb recursos i activitats a casa. Per acabar, hi ha 

qui pregunta al voltant de les condicions d’obertura de les instal·lacions esportives del municipi, 

les quals gaudiran d’una certa normalitat un cop es pugui anar avançant de fase. 

Per acabar, des de l’equip de dinamització s’informa que ja s’està treballant per celebrar la 

propera sessió ordinària el 8 de juny, per via telemàtica, i una de tancament al juliol que també 

seria per la mateixa via. Al juny es treballarà alguna dinàmica a proposta d’UNICEF i també la 

preparació de l’acte de tancament. 
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Tancament 

 


