
 

 

 

 Vam començar amb una dinàmica amb el joc de taula “Dixit”, en la qual cada 

Conseller/a podia triar la carta que, segons la seva opinió, millor expliqués com va anar 

l’activitat, i després van compartir-ho amb la resta del grup. Tothom va coincidir en fer-

ne valoracions molt positives. 

 
 A continuació, en funció dels aspectes que més havia destacat cadascú a l’hora de 

triar la carta, es van separar en parelles per reflexionar sobre quatre punts: 

 

Difusió prèvia i venda de tiquets. (Jan i Lara). A més a més 

de la difusió al programa de festes a Internet, es podrien 

penjar cartells pel poble. 

 

 
 

Repartiment de tasques (Riki i Xènia). Tothom va complir amb 

les seves tasques i, quan no tenia res a fer, anava a ajudar a la 

resta. 

 

Menjar (Pep i Joan). Tot estava molt bo, però a la carn li 

faltava una mica de sal. Es va trobar a faltar més coca i 

begudes (sobretot aigua i Aquarius de taronja). 

 

 
Activitats posteriors (Carlota i Martí). Les 3 activitats (jocs de 

taula, ball i mataconills) van agradar molt, encara que al final 

del tot va haver-hi una mini baralla entre un parell d’infants 

que jugaven al mataconills. 



 

 

 Finalment, en plenari, van completar aquesta valoració amb algunes aportacions: 

- Proposen identificar als col·laboradors amb les gorres del Consell, perquè la resta 

no passi a àrees restringides. 

- Una altra opció per evitar aquests accessos no autoritzats seria senyalitzar millor 

aquells espais i tancar-los amb cintes. 

- Cal millorar la coordinació entre els col·laboradors responsables de la música (la 

llista de cançons era curta i vam haver de connectar-nos a Internet). 

 

 Van indicar, expressament, que l’any vinent els agradaria tornar a organitzar un 

Dinar Infantil de Festa Major i convidar als alumnes de 1r d’ESO (actualment a 6è). 

 

 

 

 

 
 Els Consellers i les Conselleres van rebre un nou encàrrec de l’Ajuntament, del 

mateix tipus que ja van treballar l’any anterior. 

 Aquesta ocasió es demana al Consell d’Infants que presenti propostes i idees per 

fomentar la mobilitat a peu dins del municipi, de manera que les veïnes i els veïns de 

Prats de Lluçanès no agafin tant el cotxe. 

 A partir de la propera sessió es treballarà aquest encàrrec. 

 

  


