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El Consell d’Infants i el d’Adolescents de Molins de Rei reprenen l’activitat 

El Consell d’Adolescents de Molins de Rei va reprendre l’activitat el passat 21 de maig i el 

Consell d’Infants ho va fer el 29 de maig. 

Després d’una pausa provocada pel sotrac de la crisi sanitària que estem vivint, ho van fer de 

manera no presencial, per via telemàtica. Les sessions van servir de nova presa de contacte 

després de dos mesos en què els membres del Consell no s’havien pogut trobar per treballar 

plegats i va versar al voltant d’una conversa amb l’alcalde, la regidora d’Infància i la regidora de 

Joventut sobre com estaven vivint aquestes setmanes de confinament els consellers i les 

conselleres. 

L’alcalde i les regidores es van interessar sobre l’estat anímic dels membres del Consell i van 

estar xerrant i intercanviant idees i reflexions al voltant de la immunització, els efectes del 

confinament de la població pel que fa a la reducció de la contaminació o la recuperació de la 

vida animal, l’estat del projecte encarregat enguany al Consell. 

També va haver-hi temps per obrir un torn de preguntes durant el qual els consellers i les 

conselleres van poder plantejar als membres del Govern els dubtes que tenien, com també per 

parlar sobre la celebració de noves sessions i preparar la sessió de tancament abans de l’estiu. 

 
                                                            Consell d’Adolescents del passat 21 de maig 
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                              Consell d’Infants del passat 29 de maig 


