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ACTA CONSELL DELS INFANTS DE MOLINS DE REI 

Sessió de tancament 

6 de juliol de 2020 per videoconferència, de 18h a les 18:45h 

 

 

Assistents 

Consellers i Conselleres del Consell d’Infants: 9 

Ajuntament: Carme Madorell (Regidora d’Infància i Famílies), Xavi Paz (Alcalde) i 

Joaquim Expósito (cap de negociat d’Infància i Joventut) 

Dinamitzadors: Marc Serra (CIVIS) 

 

 

En els primers minuts de la sessió, passem llista i expliquem als Consellers i Conselleres 

una mica el guió que seguirem. 

 

De seguida, la Regidora d’Infància i famílies (Carme Madorell), dóna la benvinguda a 

tothom i tot seguit veiem el vídeo de repàs del curs sessió per sessió. Ha estat un any 

excepcional i que no oblidarem mai, com coincideixen diversos dels assistents, i això 

evidencia com ens aporta el vídeo que no s’ha pogut acabar de tancar el projecte al 

voltant del medi ambient, el reciclatge i la sostenibilitat a Molins. 

 

Un cop hem vist el primer vídeo, és el torn de la Berta T-Figueras que ens fa balanç amb 

les seves paraules de tot allò portat a terme en aquest curs. Aquest discurs preparat per 

ella i el vídeo són objecte de debat i reflexió, i d’intercanvi d’idees entre l’Alcalde i la 

Regidora i tots els Conselleres i Conselleres presents. La irrupció de la pandèmia a mig 

curs centre força la conversa. 

 

Seguidament, passem a veure el vídeo en que recollim tots els testimonis dels Consellers 

i Conselleres sobre com han viscut el confinament, opinions i sensacions que a posteriori 
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també són objecte de debat. Entre d’altres, diferents membres del Consell expliquen 

que han tingut estones d’avorriment i d’incertesa però també d’entreteniment on han 

pogut fer coses noves i que no feien abans, també de tristesa i de trobar a faltar els 

amics i alguns familiars, però també de compartir amb la família moments i experiències. 

I abans de passar a la part final de la sessió, visualitzem dos vídeos més de testimonis 

d’alguns Consellers que fan una breu valoració del curs. 

 

 
 

Per acabar la sessió, l’Alcalde fa una darrera intervenció en que comença dient que si bé 

ha estat un any complicat, els Consellers i Conselleres l’han fet rumiar que encara ens 

resten deures per fer. Per exemple, recorda que el Consell té pendent la visita a la Planta 

de Triatge i també a la depuradora. També, l’Alcalde assegura que amb les sessions que 

s’han pogut fer del Consell s’ha posat de relleu el model de reciclatge de la vila de Molins 

i que es diferencia de la majoria de municipis de la resta de Catalunya. Afirma que el 

Consell ha seguit treballant malgrat la irrupció de la pandèmia de la COVID-19 i que ha 

anat molt bé poder fer sessions de manera virtual. També afirma que quan puguem 

recuperar el projecte ho farem, com a Consell, per seguir progressant a l’hora de reduir 

residus, procedir per no malbaratar aliments, fent front a la contaminació,...i trasllada 
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al Consell que l’encàrrec segueix vigent. L’Alcalde manifesta, tot seguit, la voluntat de 

fer una trobada física doncs la sessió d’avui és un a més a més, opina,  i que la intenció 

és que ens puguem trobar per reprendre el projecte. 

 

Per acabar, l’Alcalde dóna les gràcies als Conselleres i Conselleres per la feina feta, els 

desitja que gaudeixin de l’estiu i els demana que cuidin molt de les seves famílies i en 

especial de la gent gran, en aquests mesos de pandèmia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


