ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL DELS INFANTS DE SANT CUGAT
SESGARRIGUES DE DATA 22 DE MARÇ DE 2016
Número: 03/2016
Data: 22 de març de 2016
Hora: ¾ de 5 de la tarda
Assistents:
Infants:, Mar Medina, Martí Simó, Gemma Farré, Aleix Bertran, Júlia Crespo, Pol Vendrell, Martí
Vendrell, Zoe Tolsau, Cèlia Canillas
Alcaldessa: Montse Albet
Dinamitzadora del Consell: Yolanda Rodríguez.
Excusen la seva assistència: Ivan Marcelo, Aloma Cuadrado, Pau Trapero, Laura Luque, Ana
Armero, Aïsha Tolsau, Om Ràfols, Josep Miret, Mireia González, Helena Garrido, Clara Vilella, Marc
Banchs
Pren l’acta: Yolanda Rodríguez
S’obre la sessió i acta seguit es passa a tractar els punts de l’ordre del dia del Consell.

1. LECTURA DE L’ACTE DE LA SESSIÓ ANTERIOR
Fem una lectura de l’acta de l’última reunió del Consell d’Infants, i expliquem els temes tractats als
infants que no hi van assistir.
2. PLA D’IGUALTAT DE GÈNERE
La Montse explica als assistents que el passat dia 8 de març va ser el Dia de la Dona, i que a Sant
Cugat es van fer diferents actes per celebrar aquest dia. Un dels actes va ser la presentació del Pla
d’Igualtat, per tal de vetllar per la igualtat de gènere al nostre municipi. Aquest Pla s’ha elaborat amb la
collaboració de diferents persones vinculades al poble, ja siguin tècnics municipals, com representats
de les diferents entitats. És per això que avui proposem als infants treballar aquesta temàtica, per tal de
poder conèixer el seu punt de vista i les seves opinions.
Per fer aquest treball, hem preparat una presentació Power point amb diferents imatges i preguntes en
relació a la igualtat entre nens i nens, pares i mares.....
En primer lloc visualitzem aquestes imatges i els consellers i conselleres van fent les seves
aportacions:
Quan parlem dels jocs no sexistes, els consellers diuen que a les Barbies tant hi juguen els nens com
les nenes, depèn dels gustos que tingui cadascú amb els jocs. Així també amb les joguines I de les
bicicletes poden ser de tots els colors, no hi ha colors de nens I nenes…
Els cotxes són per jugar els nens i les nenes. Tots els nens I nenes hem anat en cotxet, no?
Quan parlem de l’exemple de la pellícula de Billy Elliot, que volia ser ballarí i el seu pare no ho volia
perquè no ho entenia perquè era un noi. La persona més elàstica del món és un noi.
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Sobre els esports diuen que les nenes juguen poc a futbol a Sant Cugat, però que hi ha lligues de futbol
femení. També hi ha pocs nens que juguen a voleibol o patinatge.
En el comentari del repartiment de les feines domèstiques, comenten que els nois són molt “vagos”
per les feines de la casa. Tots diuen que és molt avorrit treballar a les feines de casa...
Per tal de poder recollir totes les idees i propostes, ens posem en grups de 2 o 3 persones i escrivim tot
allò que ens han suggerit les imatges que em vist. Els consellers i conselleres opinen el següent:
- Els nens també poden participar en jocs i activitats de nenes, com per exemple fer ballet. No hi
ha jocs de nens i jocs de nenes, tots els jocs són de tots.
- Les persones creuen que les dones només estan per fer les feines de casa, però els homes
també poden collaborar. Hi va haver una època que les dones no podien votar i els homes si
que podien.
- Els nens i nens poden fer les mateixes activitats, el problema és el gust de cada persona.
- Moltes persones pensen que el color rosa és per noies i el color blau per nens, però hi ha
moltes noies que els hi agrada més el color blau i no hi ha cap problema, i el mateix passa amb
els nois amb el color rosa.
- A moltes cases passa que la dona és la que fa tota la feina i el noi es passa tot el dia al sofà.
- Les dones poden fer el mateix que els homes. Una dona va complir el seu somni de volar: la
primera dona voladora.
- Tots els homes i dones s’han de repartir les feines de casa.
- Els nens i les nens si que podem jugar amb el mateix, però no és gaire habitual. Com per
exemple activitats com el futbol i el ballet.

Per tancar la sessió, mirem un vídeo que ens mostra el que opinen diferents nens/es en veure imatges
sexistes d’anuncis televisius i de campanyes publicitàries de moda.

I no havent-hi més assumptes a tractar s’aixeca la sessió a les 6 h de la tarda.
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