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 Fa ja uns quants anys que a Catalunya es va po-
sar en marxa un projecte engrescador, un repte per a nens, 
nenes, polítics, tècnics i dinamitzadors de diversos munici-
pis. Aquest repte, encara vigent, era incloure als nenes i les 
nenes en el disseny de la ciutat com a ciutadans i ciutada-
nes que són. Repte fortament vinculat a fer efectiu el seu 
dret a exercir la seva ciutadania i prendre part activa de la 
ciutat que habiten i de la qual en formen part. Els Consells 
d’infants i/o adolescents s’han anat constituint en un òrgan 
de participació política municipal que reconeix que els nens 
i nenes poden incidir en la ciutat, pensar-la i transformar-la. 
Podem afirmar que aquests consells han estat una oportu-
nitat que ens ha enfortit col·lectivament, ja que ens permet 
avançar junts i ens fa créixer a tots. Cadascun dels implicats 
incorpora una mirada diferent sobre la ciutat des d’on code-
cidir i codissenyar creativament el municipi. La incorporació 
dels infants i adolescents en els òrgans municipals permet 
incloure necessitats sentides, mirades fresques de la ciutat i 
enfortir el compromís d’uns i uns altres. Entenem que la seva 
participació, i especialment la seva participació política, ha de 
prendre formes diferents, es pot dur a terme en espais i llocs 
diversos i es desenvolupa al voltant de múltiples temàtiques. 
En aquest llibre centrem la nostra atenció en els Consells 
d’infants i/o adolescents municipals entenent que són òr-
gans de participació política vinculats a l’equip de govern, que 
actuen a nivell d’un territori concret per abordar les qüestions 
que els preocupen i els interessen amb la finalitat de contri-
buir a la millora del municipi.

 Durant tots aquests anys hi ha hagut municipis i 
institucions que han donat suport a aquestes iniciatives, fins 
al punt que en l’actualitat tenim una Llei 14/2010, del 27 de 
maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescèn-
cia i el Decret 200/2013, de 23 de juliol, dels consells de par-
ticipació territorial i nacional dels infants i adolescents de Ca-
talunya que consolida aquesta forma de participació i l’amplia 
amb la creació del Consell Nacional dels Infants i Adolescents 
de Catalunya. Són molts els municipis que fa temps que te-
nen actiu aquest òrgan, altres que l’han constituït recent-
ment, altres que l’estan impulsant i altres que saben que l’han 
de constituir. Tots els municipis saben que les ciutats neces-
siten dels infants i adolescents en tant que ciutadans actius. 
Aquest llibre vol ser un reconeixement a tots ells posant en 
valor els fruits de la feina feta i recordant el camí recorregut. 
I també vol ser una mostra de que és possible i que ens per-
met avançar junts.

 Som conscients que és un recull incomplet; segur 
que falta algun consell d’algun lloc de Catalunya, i per això 
demanem disculpes si no hem pogut arribar a ells. Hem fet 
esforços per incloure tothom, però estem davant d’un procés 
viu, que està en creixement i que és encara poc visible. Us 
animem a que doneu a conèixer la vostra experiència dins el 
web municipal, que us poseu en contacte amb les adminis-
tracions pertinents i amb el Consell Nacional d’Infants i Ado-
lescents de Catalunya com a grup de referència a nivell de 
Catalunya. D’aquesta manera aneu reforçant una xarxa rela-
cional que visibilitza i  dóna impuls a la participació infantil en 
les polítiques públiques. Esperem que en un futur recull no hi 
falti ningú.

 

 En aquest llibre trobareu la descripció 
de consells actius i aquells que estan en procés, 
així com la veu dels seus protagonistes que ens 
narren en primera persona què significa per ells 
prendre part i/o acompanyar a aquest òrgan. 
També hi ha unes pàgines on exposem les carac-
terístiques que els defineixen i els elements que 
han impulsat la constitució dels consells d’in-
fants, així com algunes aportacions per amplifi-
car el seu potencial transformador i d’incidència 
en el disseny del municipi. Esperem que gaudiu 
de la seva lectura i que us engresqui a continuar 
impulsant la participació política dels infants en 
el municipi. Aquest repte ens segueix implicant a 
tothom! Hem de seguir impulsant la participació 
infantil dins dels municipis!

 1.PRESENTACIÓ

CNIAC

A infants, dinamitzadors, tècnics i polítics que 
han fet possible aquest recull d’experiències. 
Per la seva implicació i compromís amb la ciutat, 
la infància i la seva participació política. Gràcies!

Equip de recerca 
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2. Esdeveniments que han contribuït 
al desenvolupament dels Consells 
d’infants en el territori català

Francesco Tonucci 
desenvolupa 
l’experiència de 
“La Ciudad de los 
niños” a la ciutat 
de Fano (Itàlia). 

Es difon per primera 
vegada la idea dels consells 
d’infants com a òrgan de 
participació infantil en el 
marc d’una conferència 
de Francesco Tonucci 
a Barcelona arran de la 
publicació del llibre “La 
ciutat dels infants”.

L’Àrea d’Educació 
de la Diputació de 
Barcelona va impulsar 
el projecte “La ciutat 
dels nens” mitjançant 
l’acompanyament a 
8 municipis que eren 
pioners en polítiques i 
pràctiques d’infància. 
Els municipis que 
van desenvolupar 
Consells d’infants 
van ser Cardedeu, 
Granollers, 
Navarcles, El Prat de 
Llobregat, Rubí, Sant 
Feliu de Llobregat, 
Súria i Viladecans.

Es fa la segona revisió 
de la Carta de Ciutats 
Educadores dins 
el VIIIè Congrés de 
Ciutats Educadores 
a Gènova; s’adapten 
dos dels principis 
que recomanen a 
les ciutats impulsar 
l’exercici de la 
ciutadania de tots els 
habitants.

L’UNICEF crea 
el segell de 
reconeixement de 
Ciutat Amiga de 
la Infància (CAI); 
entre els criteris de 
concessió es troba el 
de tenir constituït un 
òrgan de participació 
infantil.

S’elabora el 
“Document marc 
sobre participació 
de la infància en 
el municipi” en un 
Seminari Formatiu de 
la Xarxa de Municipis 
organitzada per 
l’Àrea d’Educació 
de la Diputació 
de Barcelona. 
Hi participen els 
dinamitzadors i 
tècnics municipals 
que tenen projectes 
de participació 
infantil.

S’inicia un procés 
d’impuls de la 
participació infantil 
a Catalunya a partir 
de la constitució d’un 
grup d’experts que 
redacten el document 
“La participació 
infantil a Catalunya. 
Reflexions i 
propostes per 
potenciar-la” 
impulsat per la 
Secretaria d’Infància 
i Adolescència de 
la Generalitat de 
Catalunya. A partir 
d’aquest moment es 
genera tot un conjunt 
d’esdeveniments 
que fan possible 
que a nivell de 
tota Catalunya 
es comenci a fer 
possible la implicació 
dels infants en 
tots aquells temes 
que els afecten. 

Es constitueix 
la Xarxa de 
Consells d’Infants 
a la província de 
Barcelona en el marc 
de l’Àrea d’Educació 
de la Diputació de 
Barcelona.

1991

1997 2004

2002

2006 2007

2008

1991 1997 2002 2004 2006 2007

Es publica el 
Document base i 
l’Ordre de creació 
del Consell Nacional 
de la Infància i 
l’Adolescència de 
Catalunya.

Departament d’Acció social 
i Ciutadania (Secretaria 
d’Infància i Adolescència. 
Generalitat de Catalunya).

Es signa el “El Pacte 
per a la Infància a 
Catalunya” el 19 
de juliol. Aquest és un 
instrument de consens 
que es proposa avançar en 
matèria de drets i deures 
dels infants, així com en 
el seu benestar. En relació 
a la participació social de 
la infància, el document 
del Pacte reconeix la 
necessitat de crear òrgans 
de participació infantil en 
l’àmbit local, nacional i en el 
sistema català de serveis 
socials. Aquest els defineix 
com un òrgan estable on 
desenvolupar els projectes 
col·lectius propis de l’edat 
en un aprenentatge de les 
bases de la democràcia i 
de sensibilització, difusió 
i defensa dels drets dels 
infants, especialment del 
dret a la participació.

2010

2008 2010 2013 2014 2015 2016

 Entendre on som avui requereix conèixer 
els orígens d’aquesta pràctica política. Us pre-
sentem de forma breu els moments principals en 
format línia del temps per poder recordar i tenir 
una visió global de tota la feina feta i de les fites 
aconseguides.

Principi 9 La ciutat 
educadora fomentarà la 
participació ciutadana 
des d’una perspectiva 
crítica i corresponsable. 
Per això, el govern local 
facilitarà la informació 
necessària i promourà, 
des de la transversalitat, 
orientacions i activitats 
de formació en valors 
ètics i cívics. Estimularà 
també la participació 
ciutadana en el projecte 
col·lectiu a partir de les 
institucions i organitzacions 
civils i socials, tenint 
presents les iniciatives 
privades i altres formes de 
participació espontània.

Principi 20 La ciutat 
educadora ha d’oferir a 
tots els habitants, com 
a objectiu cada cop 
més necessari per a la 
comunitat, formació en 
valors i pràctiques de 
ciutadania democràtica: 
el respecte, la tolerància, 
la participació, la 
responsabilitat i l’interès 
per la cosa pública, pels 
seus programes, els seus 
béns i els seus serveis.

Al juliol del 2013 
s’aprova el Decret 
200/2013, de 23 de 
juliol, dels consells de 
participació territorial 
i nacional dels 
infants i adolescents 
de Catalunya. En el 
seu preàmbul recull 
textualment que la 
Llei reconeix el dret de 
participació dels infants 
i els adolescents i posa 
èmfasi a potenciar-lo 
promovent la creació 
d’espais de participació 
territorial a l’àmbit local i 
amb la creació del Consell 
Nacional dels Infants i els 
Adolescents de Catalunya. 
Es tracta d’un espai de 
trobada i participació dels 
infants i els adolescents 
de Catalunya, on 
reflexionen, opinen i fan 
propostes sobre els temes 
que els afecten. Els infants 
i adolescents expressen 
els seus desitjos, 
demandes, propostes, 
projectes, retrets o 

Els municipis 
amb consells 
d’infants vinculats 
a la Diputació de 
Barcelona signen 
l’adhesió i renovació 
del compromís amb 
la Xarxa de Projectes 
de Participació 
Infantil.

S’ha elaborat el
programa d’Impuls 
de la participació 
infantil i dels consells 
de participació 
territorial dels 
infants i adolescents 
de Catalunya.

2015

2014

2016

crítiques als polítics per tal 
de fer un país millor per a 
tothom.

En l’article 1 d’aquest 
Decret es defineix el Consell 
Nacional dels Infants i 
Adolescents de Catalunya 
com és un òrgan col·legiat 
de caràcter consultiu i 
de participació, adscrit 
a l’òrgan administratiu 
competent en polítiques 
d’infància i adolescència. 

Formen part del CNIAC 
els Infants i adolescents 
de Catalunya de 8 a 17 
anys, vocals representants 
dels consells d’infants 
territorials en funcionament. 
El CNIAC ha de procurar 
una representació territorial 
i social àmplia, és a dir, 
ha de garantir un nombre 
semblant de nens i nenes, 
d’infants i adolescents, 
així com la presència 
d’infants més vulnerables: 
discapacitats, minories 
ètniques, d’origen estranger 
i protegits per tutela pública, 
entre altres.

2013

20 de novembre 
Data històrica, ja que 
per primera vegada 
es constitueix el 
Consell Nacional 
d’Infants i 
Adolescents.

Es promulga la Llei 
14/2010, del 27 de 
maig, dels drets i 
les oportunitats 
en la infància i 
l’adolescència (DOGC 
núm. 5641, de 2-6-2010 
pp. 42475-42536) que 
atorga a la participació un 
lloc privilegiat. En el seu 
preàmbul considera que 
la participació de l’infant 
en els temes que l’afecten 
facilitarà la configuració 
de l’estatus de ciutadà i 
entre els principis rectors 
inclou en l’Article 11 el 
de ciutadania activa. En 
l’Article 3 assenyala les 
administracions públiques 
com les responsables 
de facilitar canals de 
participació. I és en l’Article 
27 on legisla la creació de 
dos òrgans de participació, 
els “Consells de participació 
territorial i nacional dels 
infants i adolescents”.
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- Un 50,8% dels Consells 
declaren no tenir temes de 
treball estables davant del 
49,2% que respon que si en 
tenen. Entre els temes es-
tables destaquen els drets 
de la infància (17%); la Fes-
ta Major o altres activitats 
festives, com és el cas de la 
cavalcada de reis, (13,6%); 
participació i organització 
d’actes de la ciutat com, per 
exemple, organització d’un 
acte musical o activitats 
obertes a altres infants i 
joves (8,5%); propostes ur-
banístiques i de millora de 
la ciutat (5%); i coneixement 
dels serveis i funcionament 
de l’Ajuntament (3,4%). 

- Majoritàriament els Con-
sells estan dinamitzats per 1 
o 2 persones (76,4%). En el 
49% dels casos és el propi 
tècnic o tècnica municipal 
qui dinamitza el consell i un 
38,2% compten amb una 
persona contractada per 
una empresa de serveis. La 
resta de Consells (12,8%) 
estan dinamitzats per vo-
luntaris, algú de suport pun-
tualment, etc.

- Més enllà de les sessions, 
altres figures del Ajunta-
ment s’impliquen amb el 
funcionament del Consell; 
aquestes són en un 45% 
dels casos l’alcalde, els regi-
dors i els tècnics. En un 49% 
dels casos els regidors i els 
tècnics i només en un 3,6% 
dels Consells són els tècnics 
els únics implicats.

- La durada de les reunions 
dels consells és molt va-
riable. La meitat dels infor-
mants afirma que les seves 
reunions duren 90 minuts 
(28 consells). 15 consells 
diuen tenir reunions de 60 
minuts, 11 indiquen tenir re-
unions de 120 minuts. I com 
a casos únics hem trobat un 
consell que té reunions de 
180 minuts i un altre de 105 
minuts. 

- Els consells tenen un ca-
lendari de reunions preesta-
blert (94,6%) i es convoquen 
les reunions per correu elec-
trònic que arriba en la ma-
joria dels casos a més d’un 
destinatari: família, escola 
i nois i noies. Les reunions 
acostumen a tenir lloc a les 
instal·lacions municipals.

- A les reunions del Conse-
ll, en 29 casos són els nois 
i noies els que condueixen 
les sessions. En la resta, les 
reunions són conduïdes per 
adults (27 consell).

3.1. ALGUNES CARACTERÍSTIQUES 
DELS CONSELLS D’INFANTS I 
ADOLESCENTS DE CATALUNYA

3. Experiències de Consells d’infants 
i/o adolescents a Catalunya

 En el marc del projecte Recercaixa 
“Els consells d’infants i el CNIAC. Noves for-
mes de participació política i cívica dels nens 
i les nenes de Catalunya” hem estudiat un 

total de 55 consells d’infants i adolescents 
de Catalunya. Mitjançant les dades facilita-
des pels municipis podem donar a conèixer 
alguns dels trets que els defineixen.

- Dels consells actuals un 
36,4% estaven constituïts 
abans del 2005. Entre 2006 
i 2010 es varen constituir 
un 34,5% i el 29,1% restant 
s’ha constituït recentment 
entre 2011 i 2015. La majo-
ria dels consells (92,7%) han 
estat en funcionament inin-
terrompudament. Avui en 
dia un 54,4% dels consells 
existents tenen representa-
ció en el CNIAC.

- L’adscripció dels Consells 
d’infants i/o adolescents 
depèn del organigrama de 
l’Ajuntament. En moltes oca-
sions depenen d’Educació (o 
també dit Ensenyament, el 
50%). En segon lloc de Po-
lítiques Socials (Benestar 
social, acció social, atenció a 
les persones); en tercer lloc 
de Participació o Participa-
ció Ciutadana i amb menys 
freqüència depenen d’ In-
fància, adolescència i joven-
tut. En el 50% dels casos, el 
Consell està contemplat en 
el Reglament de Participació 
Ciutadana.

- La majoria de consells es-
tan formats per persones 
d’entre 10 i 12 anys (de 10 a 
11 un 49,05% i de 11 a 12 un 
12,7%). Només un 10,09% 
de consells té membres 
de fins a 16 anys i un 7,2% 
compta amb representants 
menors de 10 anys.

- El 80% dels consells té un 
logotip identificatiu. 

- En el 54,5% dels casos, els 
consells configuren el seu 
propi reglament (el 45,5% 
no tenen reglament propi). 
Aquest reglament és elabo-
rat per adults en el 36,4% 
dels casos i per infants en el 
10,9% dels casos. N’hi ha un 
52,7% que no contesta qui 
ho ha elaborat.  

- Els consells majoritària-
ment estan estructurats 
amb un funcionament de 
grup únic (82,1%). La majoria 
de grups són d’entre 17 i 32 
representants (38,2% dels 
casos); seguits de grups 
d’entre 8 i 16 representants 
(32,7%) i també hi ha grups 
de més de 32 nens i nenes 
(29,1% dels consells). 

- Els consells es reuneixen 
majoritàriament amb una 
freqüència mensual (71,4%). 
Alguns es reuneixen amb 
una freqüència trimestral 
(17,9%) i de forma més mi-
noritària ho fan dos cops al 
mes (1,8%) i semestralment 
(1,8%). Un 5,4% afirma reu-
nir-se més d’un cop al mes.

- Els temes que es tracten 
en el Consell són decidits 
pels mateixos infants en un 
50,8%. En un 20,3% dels 
consells ho fan entre el 
dinamitzador i una comis-
sió (grup d’infants), i en un 
15,3% ho fan entre el dina-
mitzador i el propi Consell 
d’infants. Només en el 6,8% 
dels Consells els decideix 
només el dinamitzador/a.

- En un 28,8% dels Consells 
els temes arriben a través 
dels seus propis membres 
en el grup de referència; i 
d’aquests en un 13,6% hi 
ha un encàrrec al darrera. 
En un 6,8% els recullen els 
membres del Consell en el 
grup de referència a través 
d’una bústia o similar i per 
encàrrec. Únicament en un 
3,4% aquests arriben a tra-
vés d’un blog, bústia o altres 
mitjans semblants. 

1    2   3   4   5

- Una clara majoria creu que 
l’influència que el CI té a la 
ciutat és mitjana (70,9%), 
tan sols un 7% opina que 
les accions del consell in-
flueixen altament la ciutat. 
Aquesta influència es nota 
sobretot en activitats pun-
tuals que es duen a terme 
des del CI (actes públics o 
esdeveniments); en les re-
formes d’espais freqüentats 
per infants (parcs, places, 
mobilitat a la ciutat); i també 
en el fet que els infants te-
nen més presència i visibili-
tat en el municipi, i en el sen-
timent de pertinença dels 
infants en el seu territori.



consells d’infants i/o adolescents a Catalunya13

3.2. Recull d’experiències 
de Consells d’infants i/o 
adolescents a Catalunya 
de la A-Z

1 - AIGUAFREDA

2 - ARBÚCIES

3 - ARTÉS

4 - BADALONA

5 - BARBÈRA DEL VALLÈS 

6 - BEGUES

7 - Caldes de montbui

8 - CALLÚS

9 - CAMBRILS

10 - CARDEDEU

11 - CASTELLAR DEL VALLÈS

12 - CELRÀ

13 - CENTELLES

14 - CERDANYOLA DEL VALLÈS

15 - CORNELLÀ DE LLOBREGAT

16 - EL MASNOU

17 - EL PRAT DEL LLOBREGAT

18 - ESPLUGUES de llobregat

19 - FIGUERES

20 - GRANOLLERS

21 - l’HOSPITALET de llobregat

22 - LA BISBAL D’EMPORDÀ

23 - LA GARRIGA

24 - LA PALMA DE CERVELLÓ

25 - LA SEU D’URGELL

26 - LLEIDA

28 - LLORET DE MAR

29 - MANRESA

30 - MATARÓ

31 - MOLLERUSSA

32 - MOLLET DEL VALLÈS

33 - PALAFRUGELL

34 - PARETS DEL VALLÈS 

35 - PREMIÀ DE MAR

36 - REUS

37 - RIPOLL

38 - RUBÍ

29 - SALLENT

40 - SANT BOI DE LLOBREGAT

41 - SANT CUGAT DEL VALLÈS

42 - SANT CUGAT DE SESGARRIGUES

43 - SANT FELIU DE LLOBREGAT

44 - SANT JOAN DE VILATORRADA

45 - SANT JOAN DESPÍ

46 - SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

47 - SANTPEDOR

48 - SITGES

49 - SOLSONA

50 - SÚRIA

51 - TARRAGONA

52 - TIANA

53 - TORELLÓ

54 - VIC

55 - VILASSAR DE DALT

A-Z
3.2.1. consells contituïts abans del 2016

3.2.2. Consells d’infants i/o adolescents recentment constituïts

3.2.3.  Municipis amb voluntat política de constituir-los en el seu territori

56 - GIRONA

57 - OLOT

58 - SANTA COLOMA DE CERVELLÓ

59 - TREMP

ARGENTONA

badia del vallès

BARCELONA

calella

MARTORELLES

MASIES DE VOLTREGÀ

molins de rei

montcada i reixac

montmeló

NAVÀS

SABADELL

SANTA COLOMA DE GRAMENET

sant feliu de codines

SANT HILARI SACALM

SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ

TORTOSA

VALL D’EN BAS
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COMARCA:
Vallès Oriental
PROVÍNCIA:
Barcelona

Renovació
El consell es renova cada any, la meitat del seus mem-
bres. El procés de renovació es fa a les escoles a partir 
de candidatures de cada nen/a. S’escull la candidatura 
més votada. El Consell dels Infants d’Aiguafreda està 
format per quatre representants de cada classe dels 
nens i nenes de 5è i 6è de primària de l’escola La Mun-
tanya d’Aiguafreda. 

Consell d’Infants 
d’Aiguafreda

Consell d’Infants d’Aiguafreda3.2.1

Per mi el Consell significa molt, perquè formem part de l’ajun-
tament. M’agrada molt que es tinguin en compte els nostres 
drets i que puguem expressar la nostra opinió. Gràcies al 
Consell hem pogut fer propostes per aconseguir millorar co-
ses del poble, hem fet coses que no s’havien fet mai com ara 
crear un cap de setmana de la infància, també hem fet visites 
a espais municipals per estar informats de tot i hem participat 
en activitats solidaries. Això em fa estar molt contenta per-
què veig que estem ajudant i fent un servei pel poble. Consi-
dero que a cada poble hi hauria d’haver un Consell d’Infants i 
m’agradaria que tots els nens poguessin participar i gaudir de 
l’ experiència. Els companys de l’escola també donen la seva 
opinió i ens ajuden i plegats podem fer un bon treball!

“El fet de ser consellera 
per mi significa ser 
una branca més 
de l’ajuntament i 
poder treballar pel 
poble representant 
tots els nens.”

Helena Puig Cruells, 11 anys, conse-
llera de 1er any.

Reunions del Consell
Es reuneix mensualment.  
Durada de les reunions: 2 hores ( de 16:45 a 18:45).

Funcions del Consell
Promoure la participació dels infants en la construcció del 
municipi tot donant-los el protagonisme, concedint-los la 
paraula i permetent que expressin els seus desitjos i neces-
sitats.

Que els infants prenguin part d’un projecte comú que afavo-
reixi la convivència i la seva formació com a persones autò-
nomes i compromeses.

Treballar els hàbits i actituds dialogants amb els infants fent 
possible una reflexió sobre el seu poble i facilitar-los les eines 
per a que les seves propostes formin part del pla d’actuació 
del municipi.

Assumir el compromís per part de l’Ajuntament respecte els 
suggeriments i propostes del Consell dels Infants, tot garan-
tint que tinguin transcendència a la realitat del municipi sem-
pre que sigui possible.

Facilitar a l’escola l’aprenentatge dels mecanismes de repre-
sentació i participació democràtica. 

Accions rellevants
El Consell organitza el Cap de Setmana de la Infància i parti-
cipa als actes de La Marató de TV3, i a part realitza activitats 
sobre el tema central que es treballa aquell any.
 
Els Consellers recullen les propostes dels altres infants a tra-
vés de les tutories de l’escola.

Fa poc que ha engegat, però de mica en mica es va notant en 
les activitats per a infants. Des que hi ha el Consell d’Infants 
s’ha programat un cap de setmana de la infància que és per-
manent cada any. 

També s’han fet vídeos de difusió per treballar l’ús responsa-
ble de les noves tecnologies.

A més a més se segueix treballant la identitat del Consell.

També s’han organitzat visites guiades per part de l’Alcalde a 
l’Ajuntament i a les diferents instal·lacions municipals, perquè 
els Consellers coneguin tot el funcionament de primera mà.

Població –     
NOM DEL CONSELL –  
Àrea a la qual pertany –  
Edat dels infants –  
Nombre d’infants –  
Data de creació  – 

Aiguafreda
Consell d’Infants d’Aiguafreda
Regidoria d’Educació
Entre 10 i 12 anys
8 nens i nenes
27/03/2014
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COMARCA:
Selva
PROVÍNCIA:
Girona

Renovació
Cada mes d’octubre es renova una part del Ple. Els infants 
que deixen l’escola per anar a l’institut deixen el Ple i se subs-
titueixen per nous alumnes que cursen 5è de primària.

La renovació es realitza cada dos cursos escolars, la meitat 
dels seus membres. La renovació es realitza a partir de can-
didatures per part dels nens i nenes que es presenten a les 
escoles a partir d’una informació prèvia i votacions.

Ple dels Infants
d’Arbúcies

PLE DELS INFANTS D’ARBÚCIES

Valoro el Ple dels infants de manera molt positiva perquè 
tots els nens i nenes ens escoltem els uns als altres, i ens 
comportem molt bé. Aquesta nova experiència m’ha permès 
conèixer nens que no coneixia i tenir l’oportunitat de fer o 
canviar coses del poble a través de les diferents propostes 
i iniciatives que proposem i que aprovem al Ple. El Ple dels 
infants el visc amb molta il·lusió i responsabilitat perquè tot 
funcioni i pugui tirar endavant.

“És una opció perquè 
els infants tinguin 
l’oportunitat de fer 
propostes per al poble.”

Aniol del Río, 12 anys, alcalde del Ple 
infantil.

Reunions del Consell
Trimestralment.
Durada de les reunions: 60 minuts.

Funcions del Consell
El Ple dels infants està pensat perquè els nens i nenes d’Ar-
búcies puguin veure quines són les seves mancances a nivell 
del municipi i puguin fer les propostes escaients per corre-
gir-les. A banda d’això, el Ple dels infants és un projecte ideat 
per ensenyar quin és el funcionament d’un Ple i quin és el 
sistema de presa de decisions en un Ajuntament.

Com que es tracta d’un Ple dels infants, a banda de les reu-
nions informatives per decidir els punts que es tractaran al 
Ple, després se celebra el Ple a la Sala de Plens de l’Ajunta-
ment.

Accions rellevants
Han participat en el berenar del carnestoltes infantil, en l’en-
trega de premis del Parc de Nadal i en el cinema a la fresca 
de Festa Major. 
 
Les propostes del Ple dels infants arriben a través de la parti-
cipació i la implicació dels alumnes de la classe dels regidors 
infantils.  

Han participat en les activitats que s’organitzen gràcies al Ple 
dels infants, com ara la projecció de cinema a la fresca per 
Festa Major i l’organització d’un concert juvenil durant la ce-
lebració de Les Enramades.     
       
 
 Acció rellevant

Des del Ple dels infants s’estan duent a terme diferents ini-
ciatives. Fa uns dies es va organitzar una sessió de teatre 
en anglès per a tots els infants de 1r a 6è de primària dels 
dos centres educatius de la vila. Per altra banda, aquest 
mes d’abril s’està fent un taller de capgrossos dirigit a tots 
els nens de primària. I, finalment, també s’està preparant la 
sessió de cinema a la fresca per Festa Major a finals de juliol. 
En la legislatura anterior, la 2014-2015, el projecte més im-
portant va ser la instal·lació dels aparcaments de patinets i 
bicicletes, ja que era una demanda molt reclamada entre els 
infants; des que es van col·locar, són molt utilitzats.

Població –      Arbúcies
nom del Consell -    Ple dels Infants d’Arbúcies
Àrea a la qual pertany –   Àrea d’Educació
Edat dels infants –   Entre 10 i 12 anys
Nombre d’infants –   13 membres
Data de creació  –    24 d’octubre de 2014
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COMARCA:
Bages
PROVÍNCIA:
Barcelona

Renovació
El consell es renova cada any, la meitat del seus membres. El 
procés de renovació es fa a les escoles amb informació prè-
via i votacions. A partir de candidatures dels nens/es.  
Els infants estan en el Consell durant 2 cursos escolars.

Consell d’Infants 
d’Artés

Consell d’Infants d’Artés

Per a mi el Consell d’infants d’Artés és una pos-
sibilitat de millorar el poble des dels ulls d’un in-
fant: afegir-hi elements al poble que el donin a 
conèixer més bé a la gent que no és d’Artés. Els 
membres del Consell pensem, opinem, suggerim 
i fem propostes pel poble i les expliquem a la di-
namitzadora del Consell, a la regidora d’educació 
i, finalment, a l’alcalde perquè doni l’ordre a la res-
ta del govern i es compleixi sempre i quan sigui 
possible. També, dos membres del Consell, for-
men part d’un Consell Nacional que és el CNIAC 
(Consell Nacional d’Infants i Adolescents de Ca-
talunya) i es troben a Barcelona.

“El Consell d’infants 
és una possibilitat de 
millorar el poble des 
dels ulls d’un infant.”

Aina Garcia, 11 anys, membre del 
Consell d’infants d’Artés.

Reunions del Consell
Mensualment. I es reuneix durant una hora i mitja.

Es tracta d’un únic grup, format per 10 consellers i conselleres i la 
dinamitzadora. 
Els infants que representen el consell d’infants estan cursant 5è 
i 6è a les escoles del municipi (Escola Doctor Ferrer i Escola Ve-
druna). 
Les trobades són mensuals i es treballen temes d’interès pels in-
fants i al municipi. Funciona d’octubre a juny.

Funcions del Consell
Fomentar la participació dels més petits en temes rellevants 
pel municipi.
Espai de debat, intercanvi d’opinions i noves aportacions.
Es treballen encàrrecs i o demandes que es fan a nivell polític.

Accions rellevants
Puntualment es poden programar reunions amb altres tèc-
nics i/o polítics de l’Ajuntament (en funció de la temàtica que 
estiguem treballant aquell any es requereix la presència d’al-
tres persones). 
  
Treball del pregó infantil de la Festa Major 
Hem treballat l’elaboració d’unes rutes a peu i en bicicleta 
pels voltants del poble d’Artés (els corriols). 

Població –     
NOM DEL CONSELL –  
Àrea a la qual pertany –  

Edat dels infants –  
Nombre d’infants –  
Data de creació  – 

Artés
Consell d’Infants d’Artés 
Àrea d’Educació, tot i que la 
dinamitzadora del Consell 
d’Infants és l’educadora 
social dels Serveis Socials de 
l’Ajuntament d’Artés (Àrea de 
benestar social)
De 10 i 11 anys d’edat
Entre 9 i 10 nens/es
2005



consells d’infants i/o adolescents a Catalunya 20 consells d’infants i/o adolescents a Catalunya21

COMARCA:
Barcerlonès
PROVÍNCIA:
Barcelona

Renovació
Cada any es renova el 50% dels membres, a partir de la pre-
sentació de candidatures en cada centre.

Consell dels Infants 
de Badalona

Consell dELS Infants dE BADALONA

El consell dels infants és un grup de nens i nenes de diferents 
escoles i centres educatius que ens reunim per debatre so-
bre temes i fer activitats relacionades amb la infància a Ba-
dalona. Fem sis reunions en un curs. Pensem que el consell 
va bé perquè els infants expressem les nostres opinions i per 
a que se’ns tingui en compte en les qüestions de la ciutat.
Estar en el consell d’infants ens ha aportat oportunitats de 
fer coses que d’altra manera no les podríem fer. Hem sortit al-
guna vegada per la televisió fent, per exemple, una entrevista 
a l’alcaldessa, hem participat en festes com la de Sant Jordi o 
en projectes com el del WHY? i hem conegut més de prop la 
ciutat i els seus problemes. Debatre sobre diferents solucions 
sempre és enriquidor. És un lloc on podem participar i donar 
l’opinió de diferents coses de la nostra ciutat, perquè els nens 
també tenim aquest dret.
En les reunions i els plenaris acostumem a estar bé i a gust, en 
les activitats que fem gairebé sempre ens apuntem i creiem 
que participem bastant en les trobades i en els plenaris.

“El consell ens ha donat 
l’oportunitat de fer 
coses que d’una altra 
manera no podríem fer.”

Nadine Coleto i Marc Solé, 11 anys,
membres del consell.

Reunions del Consell
Acordem uns punts de l’ordre del dia, alguns iguals i altres 
diferents en cada reunió. Expliquem les coses que s’han fet 
a cada centre, i pensem i parlem sobre les coses que podem 
fer. Seiem en un semicercle i a vegades parlem o fem activi-
tats en grups petits. Sovint venen persones a explicar i pro-
posar-nos alguna cosa. Ara escrivim nosaltres els acords de 
la reunió i cada representant s’emporta una acta quan acaba 
la trobada.

Funcions del Consell
El Consell és un espai de participació on ens trobem nens 
i nenes de Badalona per fer sentir la nostra veu. El Consell 
ens ajuda a aprendre coses de la nostra ciutat, sobre el que 
hi passa i sobre noves maneres de fer per millorar-la. És un 
espai on hi ha nens i nenes que representen a diferents cen-
tres escolars, socioeducatius i de lleure per parlar i poder fer 
coses que millorin la ciutat i els nostres barris.

Creiem que el nostre esforç i les nostres idees ens perme-
ten avançar cap a una ciutat millor. Estem convençuts que 
cadascun de nosaltres podem contribuir a fer-ho possible. El 
Consell serveix per a que puguem participar en tot allò que té 
a veure amb la vida de les persones de la ciutat, però també 
parlem de les coses que passen en el món. En tots els cen-
tres i en el Consell parlem i ens posem d’acord, fem activitats 
i expliquem les nostres opinions i propostes per a que les 
persones grans i l’Ajuntament també les tinguin en compte.

Accions rellevants
Hem parlat sobre els Drets del Infants i hem fet difusió del 
dia 20 de novembre. Hem conegut i fet difusió del Gran Re-
capte, perquè l’any passat vam treballar i vam fer un Manifest 
sobre l’atenció a les persones en situació de pobresa. També 
hem fet difusió de la Marató de Tv3. Hem preparat en tots 
els centres les preguntes per a una entrevista a l’alcaldessa 
per Teleb.

Quan són les eleccions municipals preparem un debat del 
Consell amb tots els candidats/es. Aquest any hem treba-
llat el tema de la diversitat funcional de les persones. Hem 
pensat, en tots els centres, les coses que no ens agrada que 
existeixin ni a Badalona ni arreu del món i les hem enganxat 
en el Dimoni del CIB Formen part del Jurat del Dimoni i del 
Premi el Dimoni a l’escola. Hem escollit el color del mocador 
de les Festes de Maig. Hem participat en la Fira de Sant Jordi 
i en la Festa del Badiu per explicar què és el CIB i que fa. Par-
ticipem en el projecte WHY? de defensa dels drets dels nens 
que pateixen les guerres. Ara estem pensant si participarem 
en la Taula d’Infància i Adolescència de Badalona. Estem fent 
una campanya informativa per a que l’any que ve hi hagi més 
centres i més representants. Escrivim i publiquem notícies en 
el blog del CIB. Fem 6 reunions a l’any, 2 són Plenaris del CIB 
amb l’alcaldessa i la regidora de Badalona Educadora. També 
fem altres activitats en grups petits.

Població –     
NOM DEL CONSELL –  

Àrea a la qual pertany –  

Edat dels infants –  
Nombre d’infants –  

Data de creació  – 

Badalona
Consell dels Infants 
de Badalona 
Servei d’Educació de l’Àmbit 
Badalona Educadora
10 i 12 anys
Representants de 15 escoles 
i centres socioeducatius
Està previst que el curs 
2016-17 s’incorporin entre 5 i 
10 centres més 
11 de novembre de 2004
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COMARCA:
Vallès Occidental
PROVÍNCIA:
Barcelona

Renovació
El Consell renova cada dos anys la meitat dels seus membres. 
Les renovacions són d’infants d’escoles, entitats del lleure 
(esplais, agrupaments...) i d’altres entitats socioeducatives 
(Centres Oberts, CRAEs...). El sorteig es realitza a partir del 
cens, a partir de candidatures per part dels infants.

Consell Municipal d’Infants
de Barberà del Vallès

Consell MUNICIPAL D’INFANTS DE BARBERÀ DEL VALLÈS

El Consell el valoro de forma positiva perquè ens divertim i 
treballem per ajudar a Barberà del Vallès. El Consell m’ha 
aportat molts coneixements de la ciutat que abans no sabia, 
com alguns dels oficis que es poden fer a l’Ajuntament. He si-
gut afortunat per l’oportunitat que m’hagi tocat ser conseller 
dins la petita possibilitat que existia. 

“El consell d’infants, un 
bon lloc per a Barberà.”

David Lasmarias, conseller 
del Consell.

Reunions del Consell
Mensualment.
Durada de les reunions: 120 minuts.

Funcions del Consell
- Conèixer, observar, descobrir, detectar i analitzar la ciutat.
- Comprendre, valorar, opinar i qüestionar allò que els envolta.
- Denunciar, demandar i reivindicar tot allò pensen que cal 
millorar de la seva ciutat.
- Proposar, dissenyar, plantejar idees i suggeriments que pro-
voquin una transformació.
- Representar tots els infants de la ciutat expressant els 
seus interessos i necessitats.
- Auto-organitzar-se de manera progressiva i autònoma defi-
nint els continguts de la seva activitat i la manera de portar-la 
a terme. 

Accions rellevants
S’han fet trobades amb l’alcaldessa i els portaveus de les di-
ferents formacions polítiques per rebre encàrrec polític apro-
vat en el ple municipal. També s’han fet trobades amb tècnics 
municipals per l’assessorament sobre l’encàrrec rebut i per 
fer una valoració del primer any del consell. 

El consell ha participat en la remodelació d’un espai infantil, 
aportant les seves idees del què els agradava i del que no. 
Un cop feta la remodelació d’aquest espai, van participar en 
l’acte d’inauguració d’aquest espai.

Població –     
NOM DEL CONSELL –  

Àrea a la qual pertany –  

Edat dels infants –  
Nombre d’infants –  
Data de creació  – 

Barberà del Vallès
Consell Municipal d’Infants 
de Barberà del Vallès 
El Consell d’infants depèn 
exclusivament de la Secció 
Municipal d’Educació
10-12 anys
24 infants
12 de novembre de 2014
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L’experiència del Consell d’Infants és molt positiva tant per als 
infants, per accedir a un aprenentatge de participació i treball dels 
valors, com per als adults, pel fet d’escoltar i aprendre.
Els infants tenen un paper molt important a la ciutat; recollir les 
aportacions, propostes, idees realitzades des de la seva mirada ens 
ajuda a tots a construir una ciutat més amable i propera.

El Consell d’infants d’Artés és un òrgan de participació, que permet que els 
infants col·laborin activament en el desenvolupament, construcció i millora 
del poble, tot aportant el seu punt de vista. Està format per alumnes de 5è i 
6è de primària de l’escola pública Doctor Ferrer i de la Concertada Vedruna. El 
Consell d’infants té un vessant educatiu, fomentant l’infant en la participació 
dels afers públics i involucrant els altres infants a través de la seva mirada i 
veu. El Consell d’infants implica per part del conseller, escollit democràticament 
per la seva classe, el compromís d’assistència i desenvolupament en els 
món públic i el foment de la participació a través d’un escenari educatiu i 
a la vegada participatiu. Els objectius són enfortir els vincles entre escola i 
Ajuntament i donar a conèixer la veu dels infants als adults. Es tracta de fer 
dels infants agents actius, promovent la comunicació entre ells i els càrrecs 
electes. Des de l’Ajuntament d’Artés seguirem treballant perquè els nostres 
infants creixin i es desenvolupin en una societat democràticament sana.

“Consell d’Infants: 
Construïm la ciutat entre tots.”

“Des de l’Ajuntament seguirem 
treballant perquè els nostres 
infants es desenvolupin en una 
societat democràticament sana.”

Isabel Muradas i Vazquez, regidora 
d’Educació i Esports de Girona.

El meu nom és Elena Font Sala i sóc regidora des de fa cinc anys al meu poble, 
Aiguafreda i porto diferents regidories: Benestar i Família, Salut i Joventut.
Conec la dinàmica de diferents Consells d’ infants dels pobles del nostre voltant, i 
amb tot l’equip de govern ens semblava una idea molt interessant i vàrem animar-
nos a tenir el nostre propi.
La iniciativa va ser molt ben acceptada des del seu inici entre els infants, 
professorat de l’ Escola La Muntanya i gràcies a la implicació de la tècnica Txell 
Pedrosa i Carol Gesa, de Reir, que dirigeixen el projecte, van engrescar de seguida 
als nens i nenes a participar-hi.
És una manera molt entenedora pels infants el fet de viure en pròpia pell la 
gestió i desenvolupament d’unes eleccions democràtiques per l’elecció dels seus 
representants donant-los veu en un ens públic.
L’experiència d’aquest dos anys ens compensa gratament, tant pel valor que 
hi donen els mateixos Consellers, que poden traslladar al consistori les idees i 
iniciatives dels seus companys com pels valors que palpen, a més de la solidaritat, 
la col·laboració i el compromís amb els que els han fet confiança.
Des de l’equip de govern valorem les seves propostes i inquietuds ja que la seva 
perspectiva és molt enriquidora per tots plegats.
Pels voltants de final de juny es celebra el cap de setmana de la infància, enguany 
ja serà la tercera edició, i es porten a terme durant tot el cap de setmana iniciatives 
presentades i portades a terme pel mateix Consell, essent unes activitats obertes 
a tots els infants del municipi i el seu entorn.

El valoro molt positivament; és una experiència de 
participació ciutadana i de xarxa comunitària única i 
excepcional. És una aposta política per a la participació 
ciutadana per un model on les decisions van de baix a dalt 
i un aprenentatge per als més petits en el concepte del 
bé comú i treball en benefici de la societat en què viuen. 
M’ha aportat una experiència més com a regidor i el visc 
de manera directa i compromesa. Hi ha una implicació total 
des de la regidoria d’Educació i de forma transversal amb 
moltes més àrees de l’Ajuntament com Joventut, Esports, 
Cultura, Medi Ambient, etc. És una iniciativa gratificant 
i una aposta de futur per formar bons governants. 

És un projecte ja consolidat al nostre municipi, els infants 
participen activament en les polítiques d’infància.

“L’experiència d’ aquest dos 
anys ens compensa gratament, 
tant per la importància que hi 
donen els mateixos Consellers, 
com pels valors que es 
treballen dins el projecte.”

“Arbúcies, un 
poble amb valors.”

“Comptem amb els 
infants, ells també 
són ciutadans.” 

Elena Font Sala, regidora de l’Ajuntament d’Aiguafreda.

Elisabet Carracedo i Manyosa, regidora 
d’Educació de l’Ajuntament d’Artés.

Ja
um

e 
Sa

lm
er

on
, r

eg
id

or
 

d’
Ed

uc
ac

ió
 d

’A
rb

úc
ie

s.
Ro

sa
 G

in
es

tà
, r

eg
id

or
a 

d’
Ed

uc
ac

ió
 d

e 
Ca

llú
s.

La meva valoració és molt positiva, penso que s’està realitzant una feina molt bona 
perquè els infants s’impliquin en la seva ciutat així com també a nivell pedagògic 
per les competències que poden desenvolupar arran de la seva participació en 
aquest projecte. 

També crec que pot ser molt interessant per a tota la ciutadania adulta de la ciutat 
per tenir l’oportunitat de copsar la mirada i opinió dels infants en la construcció de 
la ciutat i d’incorporar des de la mirada adulta la participació infantil com quelcom 
que ha d’estar present en el dia a dia de la ciutat. 
Porto poc temps com a regidor d’educació però he pogut viure ja tot el procés 
de renovació del Consell que vam fer durant el primer trimestre d’aquest curs; va 
ser molt enriquidor i em va permetre copsar el gran valor del projecte i la il·lusió i 
implicació dels infants per a participar-hi. 

“Jo també vull participar 
en el consell i implicar-
me en la meva ciutat.” 

El govern de l’Ajuntament de Badalona i jo mateixa, amb un especial interès, 
apostem per fer realitat el dret dels infants a participar plenament en la vida 
de la seva ciutat. Entenem aquesta participació molt més enllà de la consulta 
puntual sobre algun tema concret que els hi pugui interessar. Es tracta que els 
nens i nenes de cada barri, de cada districte i de la ciutat tinguin l’oportunitat 
d’exercir els seus drets i deures com a ciutadans. Ens agrada reconèixer com la 
mirada i l’acció dels infants ajuda a transformar la nostra ciutat, i com els adults 
anem aprenent a escoltar-los i a acceptar les seves propostes i decisions. Volem 
que el Consell dels Infants sigui un instrument per a la participació ciutadana, 
integrador i inclusiu, que contribueixi a la construcció de Badalona, com a ciutat 
educadora, i a la vivència i enfortiment de la democràcia. Creiem que estem en 
un bon camí, però encara ens queda molt per fer per tal que segueixi creixent 
en número de centres que s’hi vinculin, i en qualitat per a que, cada dia més, els 
nens i nenes siguin els protagonistes del seu propi procés d’aprenentatge com a 
ciutadans i ciutadanes. Els nens i nenes de tots els centres vinculats al Consell 
dels Infants de Badalona, i els seus representants, ens han demostrat que tenen 
ganes i capacitat per transformar i millorar la vida de les persones i la nostra ciutat. 
Expressant el nostre agraïment a tots ells i també als seus mestres, educadors 
i famílies, faig ara també meves unes paraules de Francesco Tonucci: “Participar 
significa donar la paraula i els adults hem de donar una passa enrere i escoltar”.

A través del Consell d’infants, els nens i nenes de Begues tenen 
l’oportunitat d’engegar projectes ideats per ells mateixos.
La seva manera de veure les coses significa un gran tresor per a 
nosaltres, també ens és una oportunitat, perquè aquest enfocament 
no el tenim, l’hem perdut amb els anys i és molt necessari.
El Consell, a més a més, ensenya que una decisió comuna presa en bé del poble 
pot convertir-se en una realitat. I això és molt gratificant i pedagògic per als infants. 

És un consell dinàmic i que treballa amb valors; és el més 
exitós de tota l’estructura orgànica de consells consultius, 
perquè el fet que la paraula organitzada dels infants 
entri a l’administració és un exercici brutal de drets de 
ciutadania. És un exercici de cultura democràtica, tant 
necessari i consubstancial a ser ciutadà. I és important 
perquè és un exercici real de participació i participació 
en el govern de la ciutat. Perquè massa sovint els 
infants són receptors de les polítiques públiques que 
fem i de les quals gairebé mai en són protagonistes.

Valoro molt positivament el Consell ja que és un 
òrgan de participació que permet donar la veu als 
més petits, i ens ofereix als polítics escoltar les seves 
demandes plenes de coherència i de sentit.
M’ha aportat una proximitat amb els infants del 
municipi que d’una altra manera hauria estat més difícil. 
També conèixer les seves necessitats i demandes 
a través de les diferents sessions de treball
Ho visc com un òrgan de participació entranyable al 
que val la pena tenir en compte arran de les propostes 
absolutament raonables que acaben fent.

“Ens agrada reconèixer 
com la mirada i l’acció dels 
infants ajuden a transformar 
la nostra ciutat.”

“Representativa del consell per 
a cada persona: Acció-Reacció.”

“Donar la paraula 
als infants perquè 
siguin veritables 
protagonistes i estiguin 
compromesos amb un 
projecte de ciutat.”

“Des de l’àmbit 
polític cal vetllar 
per la participació 
infantil i juvenil en els 
afers municipals.”

Dolors Sabater, 
alcaldessa de Badalona.

Laura Granados i Wehrle, 
regidora d’Educació de Begues.

Regidor/a de Cambrils.
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COMARCA:
Baix Llobregat
PROVÍNCIA:
Barcelona

Renovació
El consell es renova cada any, la meitat del seus membres. 
El procés de renovació es fa a les escoles a partir de candi-
datures per part dels nens/es i a partir de la candidatura més 
votada. 
Els infants estan en el Consell durant 2 cursos.

Consell d’Infants
de Begues

Consell d’Infants DE BEGUES

Molta gent creu que ser nen és jugar i estudiar, però 
gràcies al Consell d’Infants molts nens hem pogut ex-
pressar les nostres opinions i canviar el nostre poble 
cap a millor. Aquest és el meu primer any i quan estic 
a les reunions no penso en el que pot passar o el que 
farem allà, no vull que s’acabi mai! Això és per a mi el 
Consell d’Infants.

“Els nens també podem 
aportar idees.”

Raquel Martínez Corripio, 11 anys, 
membre del Consell d’Infants de la 
localitat de Begues.

Reunions del Consell
Mensualment al Centre Cívic.
Durada de les reunions: 60 minuts.

Funcions del Consell
El consell d’infants valora des de la perspectiva dels infants 
les necessitats i millores del municipi en els temes que els 
afecten. A més a més desenvolupen els projectes que ells 
mateixos prioritzen. També poden dur a terme projectes que 
naixin de propostes de l’equip de govern.

Accions rellevants
Cicle cinema familiar.
Patis oberts.
Camins escolars segurs.
Ens infants han pogut participar de projectes que s’hagues-
sin desenvolupat igualment (camins escolars i pati obert) i 
han promogut el cinema familiar. 

 Acció en desenvolupament:

Aquest curs 2015-16 el Consell d’Infants de Begues vam de-
cidir tirar endavant dos projectes que ens feien molta il·lusió.
El primer consisteix en fer una reivindicació d’un espai de-
gradat del poble per on passen molts veïns del barri de Mas 
Ferrer. Es tracta de un túnel de la variant amb una riera que 
dona accés al nucli del poble i que no té il·luminació i està ple 
de pintades. Estem treballant per  fer un mural en una de les 
seves parets. Els infants estan fent tot el projecte del mu-
ral: van decidir fer un paisatge de muntanya amb persones 
passejant a les 4 sessions de l’any, primavera, estiu, tardor 
i hivern. Tenim previst pintar el mur amb tots els infants que 
desitgin participar quan tinguem ben elaborat el mural.

El segon projecte amb el que estem molt il·lusionats és la 
cooperació amb el consell d’infants de El Sauce a Nicaragua 
amb la ONG Solidaritat Sense Mons. Una brigada de joves de 
Begues va anar al Sauce durant l’estiu 2015 i van potenciar 
la creació del consell d’infants allà. Ara els dos consells estan 
agermanats i participaran a una cursa solidària per recaptar 
diners destinats a projectes socials al Sauce.

Població –     
NOM DEL CONSELL –  
Àrea a la qual pertany –  
Edat dels infants –  

Nombre d’infants –  

Data de creació  – 

Begues
Consell d’Infants de Begues
Educació
De 5è i 6è de primària de les 
escoles del municipi
8 conseller/eres i 8 
subconsellers/eres
16/1/2013
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COMARCA:
Vallès Oriental
PROVÍNCIA:
Barcelona

Renovació
El Consell d’Infants es renova cada any, però està obert a què 
algun conseller/a pugui repetir experiència sempre que l’aula 
ho decideixi així. Es renova el 90% dels seus membres. Fins 
ara el procediment ha estat candidatura més votació, a partir 
de candidatures per part dels nens/es. Cada aula decideix el 
seu procediment d’elecció.

Consell d’Infants de 
Caldes de Montbui

Consell d’Infants de Caldes de Montbui

Ho valoro molt positivament, tot el que s’aprèn 
aquí, tot el que veus t’afavoreix molt com a per-
sona
M’ha aportat seguretat en mi mateixa pel fet de 
parlar davant de moltes persones. També res-
ponsabilitat per representar una classe.

Ho visc com una activitat que aporta molt a una 
persona, el fet d’escoltar a les altres persones 
que tenen també una veu per pensar i opinar.

“Representem com a 
persones altres persones 

que volen opinar.”

Ainara Lama Peiró, consellera 5è i 6è A durant els 
cursos 2013/2014 i 2014/2015 i actualment repre-
sentant de Caldes de Montbui al Consell Nacional 
de la Infància i de l’Adolescència de Catalunya.

Reunions del Consell
Mensualment. Equipaments municipals: Sala posterior de la 
Sala de Plens, Sala de Plens, sales de Les Cases dels Mes-
tres, i també a l’espai públic.
Durada de les reunions: 90 minuts.

Funcions del Consell
Promoure la participació social exposant i gestionant les se-
ves opinions, necessitats i inquietuds respecte a aquells as-
sumptes del seu municipi que els afecten.

Accions rellevants
El Consell d’Infants ha emprés un seguit d’accions per acon-
seguir un funcionament més autònom i una gestió de l’entitat 
més independent. Per això ha creat un correu electrònic des 
del qual els mateixos infants fan les comunicacions en nom 
del Consell (consellinfantscaldes@gmail.com) i ha assignat 
membres responsables d’enviar les actes i les convocatòries.

Aquest procés de creixement del Consell resulta d’assimilar 
les dinàmiques que s’estan duent a terme al Consell Nacional 
de la Infància i de l’Adolescència de Catalunya i que expliquen 
els dos representants calderins d’aquest òrgan supramuni-
cipal, els quals ajuden a dinamitzar les sessions del consell 
d’infants, atesa la seva experiència.

Actualment, el consell ha escollit quina de les propostes fe-
tes per les classes de 5è i 6è de les escoles es convertirà en 
l’acció que executarà el Consell d’aquest any. I, enguany, l’òr-
gan de participació infantil ha decidit, després d’un procés de 
reflexió, anàlisi de propostes i votació, organitzar un torneig 
escolar on es trobin alumnes de tots els centres.

Ara els consellers i conselleres han de preguntar a les seves 
classes com poden dur a terme el torneig escolar per tro-
bar-se totes les escoles i s’han de respondre a una sèrie de 
preguntes que els ajudin a concretar la idea, com ara, quin 
cursos participaran, com es crearan els grups per barrejar 
infants de diferents escoles, a quin lloc es farà el torneig, 
quins esports o jocs esportius es podrien realitzar, si ha de 
ser competitiu o no, etc.

Població –     
NOM DEL CONSELL –  

Àrea a la qual pertany –  
Edat dels infants –  

Nombre d’infants –  
Data de creació  –  
 

Caldes de Montbui
Consell d’Infants de Caldes de Montbui
De Participació Ciutadana
De l’àrea de Joventut
Alumnes de totes les escoles 
de primària de 5è i 6è
18 
Durant el curs 2006/2007 es va dur a terme 
una experiència que no va tenir continuïtat. 
El curs 2010/2011 es va reprendre.
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COMARCA:
Bages
PROVÍNCIA:
Barcelona

Consell dels Infants
de Callús

Consell dels Infants de callús

“M’ha agradat poder fer propostes i que 
els infants puguem donar la nostra opinió 
sobre les coses.”

“Millorem el nostre poble.”

Arnau Colillas, 11 anys, membre del Consell.

Funcions del Consell
- Fan propostes de polítiques que afecten als infants
- Proposen millores urbanes.
- Organitzen actes i festes per als infants del municipi
- Impulsen projectes per assegurar la igualtat d’oportunitats 
dels infants del municipi.

Accions rellevants
Enguany hem fet propostes de millores urbanes i de les ac-
tivitats en les festes infantils municipals, en especial de la 
setmana de la infància que ja fa anys que es celebra i que 
s’organitza des del consell dels infants.
A més aquest any hem participat en un projecte de geologia 
a nivell comarcal, en el qual els infants han après molt del 
seu entorn.

Renovació
El consell es renova cada any, entre el 60 i el 90% depèn dels 
seus membres. La renovació es fa a partir de candidatures 
per part dels nens i nenes a les escoles i propostes dels 
mestres.

Població –     
NOM DEL CONSELL –  
Àrea a la qual pertany –  
Edat dels infants –  
Nombre d’infants –  
Data de creació  –  

Callús
Consell dels Infants de Callús
Àrea d’educació 
Infants de 8 a 12 anys
14
2001

Reunions del Consell
Ens reunim mensualment i fem debats, exposicions i assem-
blees, a la sala d’actes de l’ajuntament amb un dinamitzador 
adult, però totes les propostes i decisions són preses única-
ment pels infants.
Durada de les reunions: 60 minuts.
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COMARCA:
Baix Camp
PROVÍNCIA:
Tarragona

Renovació
El consell es renova cada dos anys, la meitat dels seus mem-
bres. El procés de renovació es fa amb les escoles amb infor-
mació prèvia i votacions.

Consell d’Infants
de Cambrils

Consell d’Infants de cambrils

Poder treballar conjuntament amb els altres alumnes 
de totes els escoles d Cambrils és molt important per-
què no t’equivocaràs per estar sol, sinó que surten pro-
postes i idees molt originals si les pensem entre tots. 
M’agrada saber que som útils i saber que veurem coses 
que hem pogut fer per millorar la nostra ciutat.

“És divertit 
i m’agrada.”

Infant del Consell.

Reunions del Consell
Es reuneixen un dissabte al mes durant 180 minuts. 

Funcions del Consell
El Consell d’Infants de Cambrils és un òrgan consultiu i de 
participació dels diferents representants de les classes de 
5è i 6è de les escoles de Cambrils, on s’afavoreix l’intercanvi 
d’informació, el debat i la participació dels infants amb la fi-
nalitat de contribuir a millorar i fer sentir les seva percepció i 
visió de l’entorn en les polítiques públiques locals. És un òr-
gan de caràcter consultiu i de participació, per la qual cosa 
els seus informes no són vinculants, tot i que es donarà una 
autoritat política i social important a les recomanacions que 
emanin d’aquest nou ens, ja que l’informe final de propostes 
serà aprovat políticament a través d’audiència pública o ple 
extraordinari.

El Consell d’Infants de Cambrils aproxima l’administració i els 
infants permetent:

- Ser entesos pels poders públics i pel món adult, ja que, grà-
cies a aquest espai d’expressió, els infants poden comunicar 
tant les seves percepcions de l’entorn, com les dificultats de 
la seva vida a la ciutat o els aspectes positius de viure en un 
lloc determinat.
- Formular proposicions, ja que posen en relació tècnics i 
membres de la vida associativa, i arribar a solucions.
- Participar en la vida social, tot reflexionant amb d’altres i 
participant concretament en la transformació del seu entorn 
més proper.
- Projectar i experimentar solucions tenint en compte els in-
fants amb el ple dret de ciutadania, entès com a dret a viure 
i utilitzar la ciutat.
- Viure de forma activa una educació cívica, una educació en 
valors.
- Analitzar la concepció de l’infant com a subjecte polític i 
promoure la seva autonomia i cultura democràtica.
- Dissenyar i experimentar la participació dels nens i les ne-
nes en les polítiques públiques municipals. 
- Fomentar la capacitat de reflexió i anàlisi crítica, col•labo-
rant en la milloria de les relacions personals i la comunicació 
entre persones adultes i infants. 

Accions rellevants
Ha format part d’un procés de treball juntament amb l’Àrea 
de Cooperació i Solidaritat, encarregant-se de les funcions 
indicades a continuació:

- Fer accions de sensibilització per recaptar diners (concert 
benèfic, mercats solidaris...) per destinar a projectes d’emer-
gència per situacions de catàstrofe naturals o humanes en 
països del Tercer Món.
- Donar prioritat a aquells projectes de cooperació que con-
sisteixen a intercanviar coneixements i formació per a que 
les persones que viuen en els països del sud puguin aprendre 
i tenir coneixements i formació adequada per a fer la seva 
feina.
- Controlar que els diners que es donen pels projectes de 
cooperació arribin i beneficiïn les persones que realment 
viuen en les poblacions que necessiten l’ajuda.

Població –     
NOM DEL CONSELL –  
Àrea a la qual pertany –  

Edat dels infants –  
Nombre d’infants –  
Data de creació  –  

Cambrils
Consell d’Infants de Cambrils
Departament de Participació Ciutadana i 
Departament d’Ensenyament.
Depenent de la temàtica anual s’hi 
impliquen regidories concretes. 
8 a 12 anys
20 representants i 20 suplents
2009
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COMARCA:
Vallès Oriental
PROVÍNCIA:
Barcelona

Consell d’Infants i 
Adolescents de Cardedeu

Consell d’Infants i Adolescents de Cardedeu

M’ha aportat moltíssimes coses! Millores sobretot. Ara 
estic molt més tranquil·la quan vaig o parlo amb algú 
perquè sé que tinc un dret i el puc fer sense que ningú 
em digui res! El visc genial! Parlant del que m’agrada! I 
amb uns companys genials i divertits, m’agrada quan 
parlem i nosaltres ens fem sentir. M’agrada que com-
plim els nostres drets.

 “Per a mi, valoro el consell 
com una extraescolar però 

molt millor, representem 
als infants i ens ho passem 

bé. Ens divertim i gaudim 
per parlar del nostre 

poble!, i per fer millores!”

Mireia, consellera.

Reunions del Consell
Mensualment. 
Es reuneixen durant 90’ al Casal de Joves per a desenvolupar 
la reunió del consell. 
A cada centre escolar hi ha una bústia del Consell d’Infants 
on tot l’alumnat del centre pot adreçar escrits al Consell.

Funcions del Consell
Treballa en projectes proposats des d’Alcaldia o Regidories, 
per elecció del propi consell o en col·laboració amb alguna 
entitat.

Renovació
El consell es renova cada any, la meitat del seus membres. 
El procés de renovació es fa a les escoles a partir de 
candidatures dels nens/es. Entre maig i juny es renova la 
meitat del Consell, els nens i nenes que acaben 6è deixen el 
consell i entren nous membres triats entre els candidats/tes 
dels grups de 4t.

Accions rellevants
Els projectes que ha desenvolupat, Documentació generada 
pel CI. Per exemple: actes, cartes, informes..., Retalls de pre-
msa, Notícies dels mitjans de comunicació.

 Acció rellevant

Actualment, una acció rellevant que el consell d’infants està 
desenvolupant és fruit de la inquietud dels propis consellers 
per l’actual situació de les persones refugiades que fugen de 
la guerra i arriben a Europa. A partir d’aquesta preocupació i 
de la inquietud de què poden fer els nens o el consell, vam 
convidar l’Andreu, un historiador, a que ens expliqués el per 
què hi ha guerra, i a la Laia, regidora d’acció social, perquè ens 
orientés en què podem fer. 
Així, l’ajuntament organitza un acte el 20 de juny, dia mundial 
de les persones refugiades, en que el consell hi participarà. 
Cinc consellers, de les diferents escoles de Cardedeu, llegi-
ran una carta que han fet dirigida als nens i nenes refugiades.

Població –     
NOM DEL CONSELL –  

Àrea a la qual pertany –  
Edat dels infants –  
Nombre d’infants –  
Data de creació  –   

Cardedeu
Consell d’Infants i 
Adolescents de Cardedeu
Regidoria d’educació
Nens i nenes de 10 a 12 anys
18
Gener 1998
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COMARCA:
Vallès Occidental
PROVÍNCIA:
Barcelona

Renovació
El Consell es renova cada dos anys dues terceres parts 
aproximadament perquè alguns representants de 6è no 
poden seguir. El procés de renovació es fa a les escoles.

Consell d’Infants de 
Castellar del Vallès

Consell d’Infants de Castellar del Vallès

És molt xulo que els nens i nenes puguem decidir i partici-
par. No cal esperar als 18 anys per votar, podem dir la nostra 
abans i sobre més temes. 
Gràcies al Consell he pogut conèixer nens i nenes i ajudar al 
meu poble a desenvolupar-se.
M’agrada anar a les trobades, és divertit.

“Gràcies al Consell he 
pogut conèixer nens i 
nenes i ajudar al meu poble 
a desenvolupar-se.”

Aina Yu Montes, representant del Consell d’Infants.

Reunions del Consell
Mensualment. 
Es reuneixen durant 90’ al Casal de Joves per a desenvolupar 
la reunió del consell. 
A cada centre escolar hi ha una bústia del Consell d’Infants 
on tot l’alumnat del centre pot adreçar escrits al Consell.

Funcions del Consell
El Consell d’infants és l’òrgan de participació que dóna veu 
als infants a l’hora d’expressar les seves opinions i els seus 
interessos en diferents assumptes de la vida del municipi i 
que ha de proposar i realitzar accions. Les seves funcions 
són: 

Fomentar la participació dels infants en els afers del municipi 
per tal de poder esdevenir ciutadans actius i de ple dret.
Fer un municipi adaptat a les necessitats dels infants.
Transformar la ciutat incorporant els punts de vista dels nens 
i les nenes.

Que els infants coneguem el nostre municipi.
Que els infants descobrim el funcionament de les institu-
cions democràtiques i, en especial, de l’Ajuntament.
Promocionar els drets de la infància.

Accions rellevants
Cada any escollim un tema per parlar-ne i fer propostes.
Hem treballat sobre:
Com volem que sigui el pati de la nostra escola.
Movem-nos per Castellar.
Banc del temps.
Conèixer Castellar a través del joc.
Castellar verd.
Castellar antic.

A més dels encàrrecs hem fet:
Recollida de propostes i suggeriments, especialment sobre 
temes de mobilitat i de manteniment de la via pública.
Co-organització amb els serveis educatius de les jornades 
esportives.
Entrevistes als representants a Ràdio Castellar després de 
les trobades.
Campanyes per a la recollida de les caques de gos.
Participació als pressupostos participatius.
Participació al procés participatiu de la Plaça del Mirador.
Col·laboració amb Vilabarrakes recollint propostes per fer un 
Vilabarrakes de Dia.
Organització de la FDMMA (Festa del Dia Mundial del Medi 
Ambient).

Població –     
NOM DEL CONSELL – 
 
Àrea a la qual pertany –  
Edat dels infants –  
Nombre d’infants –  
Data de creació  –  

Castellar del Vallès
Consell d’Infants de Castellar 
del Vallès
Participació i Educació
10-12 anys
25 membres
Novembre del 2009



38 39 Testimoni de càrrecs políticsTestimoni de càrrecs polítics

Sota la convicció de què els infants són una part fonamental pel desenvolupament 
i el dia a dia del municipi i tenint en compte, per tant, la rellevància de la seva opinió 
i el seu punt de vista sobre diferents aspectes, l’Ajuntament de Centelles fa uns 
anys va apostar per la creació del seu Consell d’Infants. L’objectiu és fomentar 
l’autonomia dels nens/es fent valdre aquest òrgan de participació com a eina per 
expressar-se i fer sentir les seves veus. D’altra banda, com a administració, saber 
què és el que pensa aquest col·lectiu ens ajuda a millorar i obrir els ulls davant 
de realitat que de vegades poden passar-nos desapercebudes. El temps que he 
pogut treballar juntament amb els consellers/es m’ha demostrat que, tot i que 
de vegades creiem que han d’aprendre de nosaltres, són ells qui tenen molt per 
ensenyar-nos. És per això que davant de tot, cal tenir molt en compte el valor 
d’aquest recurs. 

 “Com a administració, 
saber què és el que pensa 
aquest col·lectiu ens ajuda 
a millorar i obrir els ulls.”

La funció d’un consell d’infants és necessària en qualsevol municipi. D’una banda, 
perquè és imprescindible tenir la mirada i l’opinió dels nens i nenes i d’altra, perquè 
puguin exercir el seu dret de participació com a vilatans en tot allò que els afecta. 
Concretament a Cardedeu valoro sobretot, que fóssim un poble pioner en la 
creació d’aquest Consell i que després de tants anys, continuï viu i amb ganes de 
participar en els projectes del poble. Això no hagués estat possible si tècnicament 
i políticament no s’hagués cregut en el projecte. Alguns anys ha tingut més 
participació, altres menys, però el més important és que encara hi és i ha anat 
creixent a mesura que creixia la població. Per mi és doncs, un espai que enriqueix 
als infants i alhora assessora (o pot assessorar) a un equip de Govern (sigui del 
color que sigui), en aspectes que poden passar desapercebuts, en aquest cas, a 
les persones que prenen les decisions al poble. 

En aquest gairebé un any de mandat, el Consell d’Infants de Cardedeu m’ha posat 
en pràctica la definició d’aquest projecte. He pogut tenir diferents contactes 
amb els membres en diverses ocasions i m’han fet arribar, tan a mi com en 
altres companys de Govern, les seves preocupacions o propostes de millora per 
Cardedeu. M’han ensenyat que, al contrari del que pensen molts adults, els infants 
poden saber què necessiten. I simplement els hem d’escoltar per saber-ho. Els 
adults estem acostumats a pensar per ells i a decidir el que és millor per ells. I en 
canvi, moltes vegades, només escoltant-los trobaríem la solució.

Intento viure’l de prop tot i que el dia a dia no sempre m’ho permeti. Tot i així, el meu 
propòsit pel nou curs és poder-hi participar una mica més activament.

Com regidora d’Infància i Adolescència, crec que el Consell 
d’Infants és una eina fonamental de debat i participació 
perquè els nens i nenes, com a ciutadans, puguin fer arribar 
als polítics les seves opinions i reclams sobre temes que els 
preocupen del seu poble.

M’ha aportat una visió de futur amb persones més 
compromeses, amb moltes ganes de construir una societat 
igualitària i democràtica.

Visc les sessions amb molta il·lusió, és gratificant veure com 
els infants reflexionen, aporten idees i s’impliquen amb els 
projectes amb l’objectiu de transformar el seu municipi.

El Consell Infantil és un projecte que uneix 3 branques; 
infants, famílies i ajuntament, i que parteix de la necessitat 
d’implicar als més petits del municipi en els assumptes 
públics. La facilitat per treballar amb les escoles i els infants, 
i la predisposició de les famílies en respondre el debat en 
família són un gran estímul per desenvolupar-lo any a any. 
És un projecte dinàmic i viu, cada any és diferent, i ens 
permet explorar noves idees i propostes, debatre i reflexionar 
amb els infants del poble. És un aprenentatge democràtic 
pels infants, però també és un espai per conèixer la forma 
que tenen de veure i de viure el municipi, i aquesta és una 
visió que no podem deixar escapar. Entenem que aquest 
projecte socioeducatiu és l’eina de treball que guia l’obtenció 
de respostes a les necessitats dels infants del municipi. 
Però també té una voluntat transformadora a mitjà termini, 
ja que desenvolupant projectes participatius d’aquest 
tipus volem aconseguir una ciutadania que participa d’allò 
que és públic i que s’implica en el dia a dia del seu poble.

“Un poble pels infants, un 
poble per a tothom.”

“El Consell d’Infants és 
una eina fonamental de 
debat i participació.”

“La vostra veu 
és el futur.”

Isabel Sallés, 
regidora d’Educació de Cardadeu.

Àngela Pappalardo, regidora d’Infància i 
Adolescencia de Castellar del Vallès.

Cristina Ciudad, 
regidora d’Educació de Centelles.

Mariona Salvador i Pujolràs, 
Àrea de Joventut de Celrà.

La valoració que faig d’aquest projecte de participació infantil és 
molt positiva, ja que els infants aporten una visió de la realitat 
municipal diferent, de vegades fins i tot sorprenent, que és 
bona de considerar en les polítiques públiques que gestionem 
diàriament. 

Alhora, rebre l’alumnat i incentivar-ne la reflexió, educar-lo 
en el seu dret a participar en els afers de la vila, acostar-lo al 
funcionament del sistema de representació política i a la realitat 
de l’Ajuntament, és un goig i m’aporta molt a nivell personal: d’una 
banda, és un plaer transmetre als infants els meus coneixements 
i contribuir a la construcció de la ciutadania del futur del Masnou, 
i de l’altra, tinc molta consideració de la seva visió sense filtres de 
la realitat.

“Tinc la sort de viure de primera mà 
el Consell Municipal dels Infants, en 
el mandat anterior com a regidor de 
Participació Ciutadana i, en l’actual, 
com a alcalde.”

El consell d’infants és un òrgan de participació infantil que permet expressar 
la seva opinió als infants sobre temes que els afecten a la ciutat i alhora els fa 
conscients dels drets i deures que poden exercir a casa, a l’escola i a la ciutat. És 
important donar veu als infants, podem aprendre amb ells i d’ells escoltant-los. 
Cal destacar l’ aprenentatge que adquireixen en els dos anys que estan com a 
representants de l’escola amb la seva participació a les sessions mensuals del 
Consell i altres activitats com en el dia internacional de la infància, les Jornades 
per la Dignitat i altres col·laboracions que realitzen com ara l’acció Why? amb 
l’artista Carme Solé, el Citilab, Ràdio Cornella, etc. que són experiències que els 
aporta el Consell d’Infants. 
Els infants han de participar des de petits per a que puguin exercir una ciutadania 
activa com a adults; el fet que hi hagi el Consell d’Infants com a òrgan de 
participació infantil on se’ls escolta i aprenen a expressar la seva opinió és un valor 
afegit per a la ciutat, que creix recollint la visió dels infants i encara més en una 
Ciutat Amiga de la Infància. 

Tenim molta satisfacció de comptar amb un òrgan de 
participació i formació on la veu dels infants té el mateix 
pes que la de la ciutadania adulta; normalment l’opinió dels 
infants es veu filtrada per les persones adultes, perquè el 
Consell és una oportunitat per conèixer què pensen els 
infants. Sentim orgull de veure la continuïtat i regularitat 
del projecte, que va ser dels primers de Catalunya.

Valoro el consell molt positivament. Els nens i les nenes ens 
expliquen com viuen i com volen la ciutat. Ens aporten la 
seva mirada imprescindible per fer un Granollers millor.
Els nens i les nenes aprenen a compartir anàlisi i a buscar 
arguments per fonamentar les seves decisions.

M’ha aportat la franquesa i la frescor dels infants instal·lada a 
la sala de plens de l’Ajuntament.
La convicció que l’educació pot transformar les ciutats i la 
societat.

Visc el consell amb il·lusió i amb emoció. Escoltar les veus 
dels nens i les nenes a la sala de plens és una experiència 
fantàstica que t’aporta noves visions de la ciutat i et planteja 
nous interrogants.

La meva valoració és més que positiva, perquè, gràcies al 
Consell, hem pogut crear sinèrgies entre els infants de la 
ciutat, els polítics, els tècnics i, per extensió, els docents i 
les famílies per començar a implantar polítiques d’infància 
de qualitat. Gràcies al Consell, estem aconseguint que 
els infants siguin (i se sentin) autèntics protagonistes de 
la seva ciutat. Gràcies al Consell, s’està posant en valor i 
s’està fent evident (a ulls dels adults, tan cecs i incrèduls 
que som, de vegades) la gran capacitat que tenen els més 
petits per idear propostes de millora per a una ciutat.
El Consell m’ha aportat una gran satisfacció 
professional i personal, una gran dosi de confiança 
en les generacions presents i futures.
Des del minut u, he intentat viure el Consell en primera 
persona, implicant-me tant com he pogut en el 
projecte. M’hagués encantat haver pogut participar 
en una experiència similar, en la meva infància!

“Escoltar i dialogar per aprendre.”

“El Consell dels Infants, 
escola de democràcia.”

“La ciutat és un projecte 
col·lectiu que necessita 
de la mirada i les 
paraules dels infants.”

“La veu dels infants, 
clau per a una 
Figueres millor.”

“És un espai democràtic 
en què els més petits 
poden opinar sobre 
temes que els afecten.” Montserrat Pérez Lancho, tinenta d’alcalde d’Educació 

i Política Social de Cornellà de Llobregat.

Pilar Eslava Higueras, tinenta d’alcalde de 
l’Àrea d’Igualtat i Drets Socials i Regidora 
d’Educació del Prat de Llobregat.

Josep Mayoral i Antigas, 
alcalde de Granollers.
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El Consell d’Infants, com els altres consells temàtics i 
territorials que tenim a Mataró, esdevé un òrgan molt 
important per a la ciutat que mostra la participació dels 
infants. És un espai democràtic en què els més petits 
poden opinar sobre temes que els afecten. Ja portem 
dos anys de Consell d’Infants a Mataró, i la valoració és 
molt positiva, ens transmeten propostes de millora.

Miquel Àngel Vadell, 
regidor d’Educació de Mataró.
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COMARCA:
Gironès
PROVÍNCIA:
Girona

Consell Infantil 
de Celrà

Consell Infantil de Celrà

Reunions del Consell
Es reuneix trimestralment de manera ordinària, i si és neces-
sari es reuneix de manera extraordinària per treballar algunes 
demandes concretes.
Durada de les reunions: 1 hora.

Funcions del Consell
- Reflexionar, dialogar, debatre i decidir les actuacions, que 
segons els infants s’han de dur a terme al municipi. 
- Proposar noves actuacions, canvis, millores... a les diferents 
àrees de l’Ajuntament. 
- Fer de pont entre els infants i els poders públics per a faci-
litar la millora del poble.
- Incorporar les famílies en el procés de definició de les pro-
postes del Consell Infantil.

Renovació
El Consell Infantil és un òrgan de participació Infantil que 
té l’objectiu d’actuar com a pont entre els nens i nenes de 
l’escola i l’Ajuntament. Per fer-ho es realitza una sessió de 
diagnosi a les aules de 6è de les dues escoles del municipi, 
l’Aulet i Les Falgueres. Per traspassar el procés a casa, 
l’alumnat ha de respondre, amb l’ajuda de les famílies, un 
qüestionari sobre les necessitats del municipi. Aquesta és 
una eina perquè les famílies generin propostes d’acord amb 
les necessitats que s’han detectat a l’aula. 

L’objectiu principal del quadern és que tota la família faci 
propostes per a la millora del municipi i s’impliquin en el Consell 
Infantil. Finalment, es realitza una sessió de propostes a 
l’aula, on es prioritzen les propostes que han sortit del Debat 
en Família i s’escullen els membres que formaran part del 
Consell Infantil. El procés de renovació es realitza de manera 
anual. Cada any, s’inicia un nou projecte del Consell Infantil.

Accions rellevants
Realització d’un curs de Ràdio, al qual se li ha donat conti-
nuïtat amb la realització d’un magazín de ràdio on es trac-
taven temes d’actualitat, adequació dels parc infantils amb 
jocs adequats a les seves edats (col·locació d’una tirolina i 
unes cordes tipus teranyina a un parc infantil), col·locació de 
papereres i nous trams de carril bici pel poble…

Població –     
NOM DEL CONSELL –  
Àrea a la qual pertany –  
Edat dels infants –  
Nombre d’infants –  

Data de creació  –   

Celrà
Consell Infantil de Celrà
Àrea de Joventut
11-12 anys
A l’any 2016, 9 representants 
i 9 substituts. Cada any, 
s’escullen 4-6 membres de 
les dues escoles del municipi, 
així que hi ha entre 10 i 12 
membres
2013
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COMARCA:
Osona
PROVÍNCIA:
Barcelona

Renovació
El consell es renova cada any, la meitat del seus membres. 
El procés de renovació es fa a les escoles a partir de 
candidatures de cada nen/a. S’escull la candidatura més 
votada. El Consell dels Infants de Centelles està format per 
dos representants de cada curs de les tres escoles del poble.

Consell d’Infants
de Centelles

Consell d’Infants de Centelles

Per mi ser Consellera és una gran sort, m’he sentit molt afor-
tunada d’haver sortit escollida pels meus companys i que ells 
hagin confiat amb mi. M’agrada molt poder aportar propostes 
pel poble, sento que tinc una gran responsabilitat. Crec que és 
important escoltar els nens i nenes i que puguin donar la seva 
opinió i dir també les coses que no els semblen bé.
A mi el consell d’Infants m’ha ajudat a fer nous amics i a treu-
re’m una mica la vergonya.
Trobo que el consell ha fet molt pel poble, ja que des del con-
sell han organitzat moltes noves activitats per nen i nenes, 
s’ha participat en actes solidaris i s’han canviat bastantes 
coses: com arreglar fonts , posar cartells, fer campanyes de 
civisme... a proposta del nostre Consell.

“M’agrada molt poder 
aportar propostes pel 
poble, sento que tinc una 
gran responsabilitat.”

Txell Vilamajó Puixeu, 11 anys,
consellera de 1r any.

Reunions del Consell
Es reuneix mensualment. 
Durada de les reunions: 2 hores ( de 17:15 a 19:15).

Funcions del Consell
Promoure la participació dels infants en la construcció del 
municipi tot donant-los el protagonisme, concedint-los la 
paraula i permetent que expressin els seus desitjos i neces-
sitats.

- Que els infants prenguin part d’un projecte comú que afa-
voreixi la convivència i la seva formació com a persones au-
tònomes i compromeses.
- Treballar els hàbits i actituds dialogants amb els infants fent 
possible una reflexió sobre el seu poble i facilitar-los les eines 
per a que les seves propostes formin part del pla d’actuació 
del municipi.
- Assumir el compromís per part de l’Ajuntament respecte els 
suggeriments i propostes del Consell dels Infants, tot garan-
tint que tinguin transcendència a la realitat del municipi en la 
mesura del possible.
- Facilitar a l’escola l’aprenentatge dels mecanismes de re-
presentació i participació democràtica. 

Accions rellevants
Actualment estem treballant com funciona l’ajuntament i es-
tem treballant tots els equipaments municipals. Aquest curs 
com accions rellevants hem organitzat activitats i tallers in-
fantils per la festa de Cau de bruixes i hem participat en dues 
activitats solidàries del poble. Hem fet unes manualitats per 
la cursa del Sàhara per recollir diners per enviar medicaments 
pels ulls i actualment estem en una acció de consciencia-
ció sobre el drama a la mediterrània, fent unes maquetes de 
vaixells per un mur que hi haurà a la plaça major del poble el 
proper 23 d’abril, aquesta acció es porta a terme conjunta-
ment amb totes les escoles i diferents entitats del poble. El 
Consell estarà present també el proper 23 d’abril a la plaça 
fent uns tallers de construcció de vaixells per tots els nens 
del poble.

També en anteriors edicions s’han fet diferents campanyes 
de civisme, s’han creat activitats infantils dins la festa de Cau 
de Bruixes, també s‘han fet diferents activitats solidàries, el 
Consell es va ocupar del pregó de Carnaval una any, s’han 
organitzat activitats infantils per Sant Jordi i es va fer una 
cursa infantil de patinets per a tots els nens del poble que 
va obtenir un gran èxit de participació. El Consell d’infants 
també ha estat present en activitats el dia de la cavalcada de 
Reis i va fer un manifest per la Festa Major.

S’han organitzat visites per l’entorn per comprovar algunes 
de les coses que es treballen i s’han fet visites de diferents 
espais municipals. 
Es treballa la identitat del Consell i es fan algunes publica-
cions ala revista local.  
Altra informació: 
Es fan arribar fotos i informacions a totes les escoles i ells ho 
pengen al taulell i al blog; a part de fer treball amb xarxa amb 
les escoles i amb l’Ajuntament també estem en contacte 
amb la resta d’entitats per organitzar activitats conjuntament 
i estar informats de tot el que els pugui interessar.

Població –     
NOM DEL CONSELL –  
Àrea a la qual pertany –  

Edat dels infants –  
Nombre d’infants –  
Data de creació  –   

Centelles
Consell d’Infants de Centelles
El Consell d’Infants depèn de 
la Regidoria d’Educació
10 i 12 anys
10 nens i nenes 
Setembre del 2010
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COMARCA:
Vallès Occidental
PROVÍNCIA:
Barcelona 

Renovació
El Consell renova cada any un terç dels seus membres. El 
procés de renovació es fa a partir de candidatures per part 
dels infants i la posterior votació als centres educatius. 
Enguany hem incorporat als infants de 1er d’Eso i sempre 
que ho han volgut han continuat els que ja van participar a 
6è de primària. 

Consell d’Infants 
i Adolescents de 
Cerdanyola del Vallès 

Consell d’Infants i Adolescents
de Cerdanyola del vallès 

Reunions del Consell
El plenari del Consell es reuneix mensualment. A més les co-
missions de treball es troben quan el tema ho requereix, habi-
tualment cada 15 dies.
 
Durada de les reunions: Els plenaris tenen una durada de 
1:30 h, igual que les comissions de treball.

Funcions del Consell
S’ha constituït una comissió de treball en el marc del consell 
que és qui ha estat l’encarregada de definir aquestes fun-
cions. Adjuntem document.

Accions rellevants
- Organització i participació activa en la rebuda dels Reis 
d’Orient.
- Presentació del CIAC per part dels seus representants a la 
Jornada de presentació al Projecte Educatiu de Ciutat.
- Organització d’activitats i suport al 1r Fòrum de Ciutat.
- Participació a la inauguració de la biblioteca nova i el i el 
parc Xarau. 
- Organització i execució de la campanya “El CIAC planta cara 
a la pobresa: I tu?”.
- Participació a la diada de Sant Jordi.
- Participació a la primera festa de la il·lustració a Cerdanyola.
- Elaboració del reglament del CIAC.

Població –     
NOM DEL CONSELL –  

Àrea a la qual pertany –  
Edat dels infants –  
Nombre d’infants –  

Data de creació  –   

Cerdanyola del Vallès
Consell d’Infants i 
Adolescents de Cerdanyola 
del Vallès
Servei d’Educació
10 a 15 anys
74 (50 de primària i 24 de 
secundària)
Novembre de 2014
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COMARCA:
Baix Llobregat
PROVÍNCIA:
Barcelona

Renovació
El consell es renova cada dos anys, la meitat del seus mem-
bres. El procés de renovació es fa a les escoles amb informa-
ció prèvia del funcionament i objectius del Consell. A partir 
d’un treball creatiu sobre la ciutat es vota a les aules els can-
didats.

Consell d’Infants de 
Cornellà de Llobregat

Consell d’infants de Cornellà de Llobregat 

Quan em van oferir anar al Consell d’Infants vaig dir que sí 
sense pensar gens.
Al Consell es treballa de tot, des de la Pau del món fins a as-
pectes de Cornellà. Com en el cas d’aquest any que hem tre-
ballat com millorar Cornellà, amb campanyes, anuncis, etc. pel 
Pla d’Infància, Adolescència i Família. 
Una de les coses que més m’agrada del Consell és la seva 
forma de treballar amb murals sobre la Pau, com el de l’any 
passat amb l’artista Carme Solé.
El Consell també és molt bo per nosaltres perquè aprenem 
molt.
Jo el recomano als nens de 4t que participin però això ho diria 
a tota Cornellà.

“Els nens també 
tenim la paraula.”

Ian Hernández López, 
membre del Consell d’Infants.

Reunions del Consell
Mensualment.
Durada de les reunions: 1 h 30 minuts.

Funcions del Consell
Com a òrgan de participació infantil és un espai de trobada 
entre infants de totes les escoles amb una edat similar 11-12 
anys per a pensar, raonar i fer propostes en temes de la ciu-
tat que els afecten i també representar la seva classe i escola 
en aquest òrgan. 

Accions rellevants
Altra informació: 
El Consell d’Infants ha treballat diversos temes des de la seva 
creació. Entre d’altres: 
- El redisseny del logotip del Consell i propostes pel disseny 
del web del Consell d’Infants.  
- Els espais lúdics de la ciutat. Remodelació de la Plaça Enric 
Prat de la Riba.
- Els valors a la ciutat. Campanya de civisme.
- La cavalcada de Reis Mags.

Estan representades totes les escoles del municipi amb un 
o dos infants durant dos anys amb els cursos de 5è i 6è, i 
l’Escola Municipal d’Educació Especial Virolai. 

Població –     
NOM DEL CONSELL –  

Àrea a la qual pertany –  

Edat dels infants –  
Nombre d’infants –  
Data de creació  –   

Cornellà de Llobregat 
Consell d’Infants de Cornellà 
de Llobregat
Depèn de Polítiques de 
Família dins de l’Àrea 
d’Educació i Política Social
Nens/es de 11-12 anys
33 (màxim 35)
13 de Juny de 2002
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COMARCA:
Maresme
PROVÍNCIA:
Barcelona

Renovació
El consell es renova cada any en la totalitat dels seus mem-
bres. El procés de renovació es fa a les escoles en diferents 
sessions de dinamització. Prèviament, es realitzen un tallers 
per informar sobre les capacitats del Consell i sobre els con-
ceptes vinculats a la participació i la democràcia. A cada cen-
tre educatiu del Masnou, els infants de totes les classes de 
6è curs de primària, presenten les seves candidatures. Una 
vegada decidides les candidatures -sempre paritàries- es 
realitzen les votacions a través d’una urna electoral. Es realit-
za un escrutini dels vots i queden escollits els representants.

Consell Municipal dels 
Infants del Masnou

Consell Municipal dels Infants del Masnou

Valoro el Consell dels Infants positivament perquè m’ha en-
senyat com és l’Ajuntament, he conegut a l’Alcalde i he pogut 
saber com s’escull i quin treball es fa al Masnou. He entès que 
el Consell és per a fer propostes per millorar el municipi, esco-
llir candidats i que els nens coneguem l’Ajuntament.
El Consell dels Infants m’ha aportat coneixements del funcio-
nament de l’Ajuntament, dels diferents càrrecs, de com es fan 
les eleccions de candidats, les campanyes, etc.

Visc el Consell dels Infants com una activitat participativa 
que podria succeir en el món real quan nosaltres siguem 
grans. També visc els Consell dels Infants com una oportuni-
tat per ajudar als demés ciutadans fent propostes que puguin 
millorar el municipi.

“Participa del Consell 
dels Infants i et sentiràs 
gran per un dia.”

Roc, 11 anys, participant del consell. 

Reunions del Consell
Es reuneix 1 vegada l’any.
Durada de les reunions: 90’.

Funcions del Consell
- Representar als infants del municipi en algunes qüestions 
que són del seu interès.
- Representar al conjunt dels Infants del municipi en algunes 
qüestions que són de l’interès comú de la població.
- Articular propostes que s’articulin d’acord amb el bé comú: 
pensant globalment en un àmbit d’actuació local.
- Participar activament en un procés participatiu.

Accions rellevants
Les accions amb més suport dels dos darrers cursos són les 
següents:

 2016

Es realitzen propostes estructurades en 4 temàtiques vincu-
lades al civisme: sol·licitud de més dispensadors de bosses 
als pipicans públics per a gossos, l’habilitació de parets i es-
pais per a poder realitzar graffitis i d’aquesta manera erradi-
car els tags, augmentar la freqüència i els horaris de la reco-
llida de brossa, intentar disposar de banys públics per a evitar 
les miccions al carrer.

 2015

- Millorar l’accessibilitat a la platja i sobre tot a la zona d’Oca-
ta, adaptant els baixadors a persones amb mobilitat reduïda 
i cotxets.
- Revisar i eixamplar les voreres del municipi. 
- Semàfors amb senyals acústiques per a persones invidents 
i ampliar el temps per els vianants.
- Millorar l’accessibilitat als diferents equipaments i espais 
públics amb rampes i ascensors i evitar escales.

Població –     
NOM DEL CONSELL –  

Àrea a la qual pertany –  

Edat dels infants –  
Nombre d’infants –  

Data de creació  –    

El Masnou
Consell Municipal dels 
Infants del Masnou
Àrea de Comunitat i 
Persones, Alcaldia
12 anys
20 membres. Un únic grup 
del qual en formen part dos 
membres (nen i nena) de cada 
classe de sisè de primària 
de les escoles del Masnou, 
presidit per l’alcalde
6 de febrer del 2006
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COMARCA:
Baix Llobregat
PROVÍNCIA:
Barcelona

Renovació
Des del 2010. Fet pels infants de les escoles. 
El consell es renova cada any el cinquanta per cent dels seus 
membres, a partir de candidatures per part dels nens i nenes, 
en un acte públic.

Consell dels Infants 
del Prat de Llobregat

Consell dels infants del Prat de Llobregat

Jo valoro el consell de manera molt positiva, m’ha aportat un 
munt de coses, com per exemple el treball en grup, com és la 
ciutat, com els infants fem coses per a millorar-la... També he 
compartit diferents opinions i pensaments...Sé que recorda-
ré el consell amb un somriure als llavis, va ser molt maco fer 
amics, i fer coses per a la ciutat, conèixer l’alcalde i debatre 
temes amb ell, participar a la fira del gall, anar al punt de reco-
llida d’aliments, i moltes mes coses! Ara que he acabat, penso 
en els que arriben, que jo era una nena com ells, amb ganes de 
participar activament a la meva ciutat. Es una sensació molt 
agradable veure com fas coses que aporten positivament als 
demés. Les sortides que hem fet, els jocs que hem passat, 
els treballs d’última hora que ens demanaven fer corre-cuita... 
El pregó també va ser molt divertit de fer, si em preguntéssiu 
que és el que més em va agradar fer al consell us diria, tot. A la 
sala d’actes de l’ajuntament, on he passat tres cops: Quan era 
una nena amb ganes de conèixer el Prat i aportar idees; quan 
estava il·lusionada veient com venien nens i nenes nous amb 
ganes de treballar i trista pels que se n’anaven; i quan me’n 
vaig anar, satisfeta i amb ganes de reviure aquells moments.

“Amb el consell d’infants, 
aprendràs, jugaràs i 
coneixeràs millor com 
participar a la teva ciutat.”

Júlia Barba Torrent, membre del Consell 
dels Infants 2014-15.

Reunions del Consell
Mensual. Trobada bianual amb l’Alcalde.

Funcions del Consell
La seva tasca principal és opinar i fer propostes sobre qual-
sevol tema relacionat amb la ciutat, a través de l’elaboració 
d’un Pla de treball. Així mateix, opinar sobre les propostes 
d’altres estaments o entitats, oferir-los assessorament i va-
lorar-ne les propostes.

Les propostes del Consell passen a la comissió transversal 
de tècnics de l’Ajuntament a través de la persona responsa-
ble del programa.

Accions rellevants
Participació a la mostra d’entitats, dins la fira avícola. durant 
3 dies.
Trobades d’altres estructures o grups de participació o de 
treball (taula del Prat Solidari, taula de cavalcada de reis del 
departament de cultura) a nivell municipal.
CNIAC amb dos membres.

 Trobades territorials o generals de la diputació

El Consell rep un encàrrec: Impulsar la participació dels mem-
bres del consell que acaben mandat en altres òrgans de caire 
juvenil, organitzats pel departament de joventut, oferint-los 
i acompanyant-los a una visita a l’equipament de referència 
amb la regidora i equip de joventut.
Els consellers i conselleres participen en els tallers que fem a 
les escoles, a 5è, per permetre a la resta d’infants col·laborar 
en el pla de treball i també per informar-los sobre el consell i 
presentar candidatura.
Els tallers de participació a les escoles formen part del pro-
grama El Prat, ciutat dels Infants. S’adrecen a tots els nens i 
nenes que cursen 5è d’educació primària de tots els centres 
educatius del nostre municipi.
En els tallers, que es fan en una sessió a les escoles que ho 
sol·liciten, es planteja un tema relacionat amb la vida dels in-
fants de la ciutat i es treballa col·lectivament en el 
grup classe.

En el marc del taller, també es presenta què és el Consell dels 
Infants i es convida els infants que ho desitgin a presentar la 
seva candidatura per ser-ne membres. 

Població –     
NOM DEL CONSELL –  

Àrea a la qual pertany –  
Edat dels infants –  
Nombre d’infants –  
Data de creació  –  

Prat de Llobregat
Consell dels Infants del Prat 
de Llobregat
Departament d’educació
d’11 a 13 anys
28
Setembre de 1999
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El Consell dels Infants de Badalona (CIB) es va crear l’any 2004. 
Actualment compta amb la participació de trenta-tres representants de 
quinze centres educatius i estem convençuts que seguirà creixent com 
un instrument  facilitador de la participació dels infants ciutadans.

L’actitud i la feina que fan els representants, juntament 
amb els seus companys en cada centre i el compromís dels 
mestres, educadors i famílies enforteixen la democràcia.

Entre tots, acompanyem i afavorim situacions d’aprenentatge dels infants 
per a que exerceixin els seus drets i els seus deures com a ciutadans amb 
capacitat per incidir i decidir en l’àmbit públic; ganes no els hi manquen. Cada 
dia aprenem i desaprenem alguna cosa quan els infants protagonitzen cada 
passa del Consell. Es tracta, senzillament, de fer realitat el que expressa 
l’article 34 de la llei dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència: 
“Les persones infants i adolescents tenen el dret de participar (...)”.

“Cada dia aprenem i 
desaprenem alguna cosa quan 
els infants protagonitzen 
cada passa del Consell.”

El Consell d’infants d’Artés és un òrgan de participació format 
per nens i nenes del municipi de 9 a 12 anys d’edat que estan 
cursant 5è i 6è de primària a l’Escola Doctor Ferrer i a l’Escola 
Vedruna. Les sessions del Consell d’Infants són mensuals, 
d’octubre a juny i la permanència dels consellers és de 2 anys.

Els consellers i les conselleres del Consell d’infants treballen a 
partir d’un encàrrec polític que varia cada curs escolar. Tanmateix 
també fan propostes i suggeriments per millorar el poble, participen 
en el pregó infantil de la festa major, organitzen trobades amb 
altres consells d’infants del territori per compartir experiències i 
participen al Consell Nacional d’Infància i Adolescència de Catalunya 
(CNIAC) amb la representació d’un nen i una nena d’Artés.

El Consell d’Infants d’Artés és un espai de creixement personal on les 
aportacions dels infants en temes rellevants del municipi sempre són 
enriquidores. Esperem que el Consell d’Infants d’Artés contribueixi 
a que els nenes i nenes esdevinguin ciutadans actius i crítics.

Ha ampliat el meu punt de mira vers el que volia dir participació infantil. 
He après moltes coses. El consell d’infants m’ha fet veure i creure 
en el gran potencial que tenen nens i nenes d’aquesta edat. 

M’ha obert una nova perspectiva, una mirada diferent en temes relacionats 
amb la meva feina i que s’adrecen a nens i nenes: incorporar l’opinió en el 
disseny i l’avaluació posterior en activitats i/o d’altres propostes que tenen 
a veure amb els seus aprenentatges, desenvolupament i creixement.

Visc el consell amb el convenciment que es fa una feina ben feta i necessària, 
però que cal anar més enllà. Cal promoure l’autonomia dels infants, el 
compromís i la responsabilitat i incorporar i tenir en compte les seves 
veus i opinions en la construcció de la ciutat de futur, què és per a ells.

Les persones que acompanyem el consell hem de saber trobar 
espais que es basin en l’escolta dels infants i que abordin de forma 
transversal tots el àmbits d’intervenció de les polítiques locals. Cal 
buscar complicitats amb totes les altres àrees de l’ajuntament.

Faig una valoració molt positiva perquè és una molt bona oportunitat 
per adquirir cultura sobre la participació ciutadana. Em refereixo a 
aprendre les formes, models, normes o valors que hem de posar en 
pràctica alhora d’exercir un dret fonamental; la participació ciutadana. 
Amb el Consell d’Infants aquesta oportunitat la vivim tots, els infants, 
les escoles, els tècnics, els regidors, totes aquelles persones que 
ens hem de posar d’acord per vetllar per la participació infantil.

M’ha aportat experiència en la gestió d’un òrgan de participació 
infantil, conèixer a infants de Caldes, les seves il·lusions i ganes 
de fer les coses bé pel seu poble. És molt motivador.

Ho visc com una activitat molt enriquidora, divertida, seriosa 
perquè es treballa molt i amb respecte per escoltar i acompanyar 
els infants en el seu dret a participar al seu municipi.

Ja fa uns anys que vam impulsar el Projecte del Consell dels Infants i considero que ha estat 
una oportunitat pels nens, però també pels adults, de donar veu a una part de la població 
que acostumem a escoltar poc. Amb la creació del Consell els nens han anat adquirint valors, 
destreses i habilitats comunicatives i socials importants pel seu propi desenvolupament integral 
com a persones, alhora que el poble s’ha beneficiat de diverses propostes que s’han dut a terme. 
Propostes orientades a millorar aspectes del poble que naixien de la il·lusió i la imaginació de tots 
ells.

En el Consell he pogut veure com els nens i nenes veuen les limitacions com a oportunitats per 
aconseguir el que volen en comptes de veure obstacles i problemes.

Així doncs, penso que Begues té un espai de participació ciutadana pel que hem de vetllar i sentir-
nos orgullosos. Un projecte on els nens i nenes participen en decisions del seu poble, somiant 
aquell món on volen viure mentre gaudeixen.

“Les aportacions dels 
infants en temes rellevants 
del municipi sempre 
són enriquidores.”

“La participació dels infants a la 
ciutat: un procés en moviment.”

“Acompanyem als infants 
en el seu procés de formar 
part del seu municipi, en les 
seves decisions, maneres 
de fer, veure i sentir.”

 ‘’Un espai on els nens s’apropen 
a aquell món amb el que 
somien i on volen viure.’’
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Mercè Gibert, tècnica d’Educació de Barberà del Vallès.

Begonya Ruiz Curado, tècnica de Participació 
Ciutadana de Caldes de Montbui.
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Jordi Arnal, tècnic d’Educació i 
dinamitzador del Consell de Badalona.

L’experiència del Consell d’Infants és indubtablement 
positiva com a tècnica i dinamitzadora és un 
aprenentatge continu. La sinceritat, senzillesa , 
innocència i alhora el sentit comú dels infants ens 
fan veure i entendre la ciutat d’una manera ben 
diferent. Els infants aprenen participant i acompanyar-
los en aquest procés és molt enriquidor.

La meva valoració del Consell d’Infants és molt positiva. És un projecte 
molt interessant on els nens i nenes de 5è i 6è d’ Aiguafreda hi 
participen aportant propostes de millora pel municipi i manifestant 
quines són les necessitats que els infants no tenen cobertes. Els 
representants escollits desenvolupen amb compromís i amb actitud 
la seva tasca, cosa que fa que el Consell vagi sobre rodes.

El Consell m’ha aportat poder conèixer les opinions que tenen els 
consellers i conselleres sobre el que es fa al poble, sobre quina tasca 
fan els polítics, sobre quines necessitats tenen els infants... i alhora 
valorar el compromís que agafen quan se’ls dona una responsabilitat.

M’agrada molt treballar conjuntament amb els consellers ja que a part de 
poder conèixer les seves opinions i les seves inquietuds, ells mateixos ens 
donen solucions a les propostes plantejades, cosa que fa que treballis 
amb ganes i vulguis compartir amb ells diferents iniciatives i activitats.

“Junts creixem i 
construïm la nostra 
ciutat!”

“Els infants han de ser 
escoltats. La seva opinió 
i les seves iniciatives són 
molt importants per a un bon 
desenvolupament municipal.”

Pilar Buil, tècnica de Girona.

El CICO està molt ben valorat a tots els nivells. De 
tota manera estem als inicis però tenim la intenció 
de mantenir-lo i enfortir-lo amb el temps ja que poder 
proporcionar espais de participació infantil és important.

Considero que el Ple dels infants és una molt bona eina perquè els nens 
i nenes d’Arbúcies tinguin un espai on opinar, participar i decidir sobre 
qüestions que els afecten, però també es debat sobre aspectes que creuen 
que podrien millorar del poble. 

Es tracta d’un projecte que m’ha aportat satisfacció i il·lusió de veure que al 
nostre municipi hi ha infants amb inquietuds i amb ganes de treballar i ajudar 
per fer un poble millor. 

El Ple el visc amb ganes i il·lusió, ja que considero que és un projecte ambiciós 
i amb un objectiu molt clar: que els infants d’Arbúcies participin de la vida 
social, cultural i esportiva de la vila.

“La veu dels nens 
i les nenes de la 
Ciutat d’Olot arriba 
a l’Ajuntament per 
impulsar millores 
en la ciutat.”

“El Ple incentiva que els 
infants participin i decideixin 
sobre qualsevol aspecte 
de l’àmbit municipal.”

Montse Riera, tècnica d’educació 
de l’Ajuntament d’Olot.
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COMARCA:
Baix Llobregat
PROVÍNCIA:
Barcelona

Renovació
El consell es renova cada any, la meitat del seus membres. 
El procés de renovació es fa a les escoles partir de la can-
didatura més votada. De cada grup aula, prèvia candidatura, 
els menors voten 2 representants per grup classe, tenint en 
compte potenciar la paritat i la diversitat (34 representants 
del Consell d’infants).

Consell d’Infants 
d’Esplugues de Llobregat

Consell d’infants d’Esplugues de Llobregat

Reunions del Consell
Mensualment.
Durada de les reunions: 1h.
Per al treball de posada en comú es dediquen 4 sessions fora 
d’horari lectiu on assisteixen únicament els representants. 
Dues sessions plenàries, presidides per l’Alcaldessa i la Regi-
dora d’Infància: 1ra de constitució del Consell I 2ona de pre-
sentació dels resultats del Consell. 

Funcions del Consell
- Fomentar la participació dels infants en els afers de la 
ciutat.
- Promocionar els drets dels la infància.
- Educar en la cultura democràtica, en els valors en que es fo-
namenta i en les actituds i pràctiques amb que es construeix 
dia a dia, tot augmentant les competències dels infants a 
l’hora de pensar i argumentar desenvolupant l’esperit crític, 
assolir responsabilitats amb els afers col·lectius, capacitat de 
compromís i exercici de la representativitat.
- Revaloritzar la política com activitat necessària per a la con-
vivència, que pot ser gratificant i il·lusionant, però que s’ha de 
exercir amb noblesa i compromís.
- Difusió del CNIAC.
- Generar processos que permetin a la administració local mi-
llorar la seva organització interna per la via d’una millor coor-
dinació entre serveis i recursos.
- Millorar la ciutat globalment incorporant els punts de vista 
dels infants.
- Fomentar que els infants coneguin la ciutat, participin en la 
seva construcció i en gaudeixin.
- Conèixer per part dels infants, més i millor el funcionament 
del seu ajuntament.
- Fer visible a la població en general el treball dut a terme pel 
Consell d’Infants.

Accions rellevants
A partir d’un centre d’interès i/o un tema proposat per l’Al-
caldessa a partir dels interessos dels propis nens i nenes i/o 
altres agents involucrats, informar-se, detectar necessitats, 
analitzar, debatre i finalment fer propostes, prèviament pre-
sentades als tècnics experts en la matèria que els informa-
ran sobre la seva viabilitat.
La seva tasca no finalitza aquí, ja que posteriorment han de 
fer seguiment de l’execució de les propostes presentades i 
recollides per l’equip de govern per conèixer en quin estat es 
troben.Ha d’implicar transformacions que es puguin percebre 
i que tinguin transcendència en la col·lectivitat. Els infants 
han de poder valorar que la seva participació transforma la 
seva quotidianitat i és reconeguda per la resta de la ciuta-
dania.

Curs 2013-2014: Disseny parc infantil.
Curs 2014-2015: Propostes per al foment de la lectura 
a la ciutat.
Curs 2015-2016: Disseny Jardí dels Infants. 

Població –     
NOM DEL CONSELL –  

Àrea a la qual pertany –  
Edat dels infants –  
Nombre d’infants –  

Data de creació  –    

Esplugues de Llobregat
Consell d’Infants d’Esplugues 
de Llobregat
Conselleria d’Infància 
Entre 10-12 anys
40 nens i nenes, dels quals hi 
ha 34 consellers i conselleres
2010

“En el Consell d’Infants, els 
nens i nenes d’Esplugues 
tenim l’oportunitat de 
participar i arribar a acords 
per fer coses bones 
per la nostra ciutat.
I també per conèixer a 
altres nens i nenes d’altres 
escoles del poble.”

Conseller/a.
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COMARCA:
Alt Empordà
PROVÍNCIA:
Girona

Renovació
l procés de renovació es fa a partir de candidatures per part 
dels nens i nenes i votacions. Cada novembre s’acomiaden 
als representants de 6è i 2 ESO, i es dóna la benvinguda als 
alumnes escollits a 5è i 1rESO; per tant, es renova el 50%.

Consell Ciutadà 
d’Infants de Figueres

Consell Ciutadà d’Infants de Figueres

El consell ens ha permès conèixer les necessitats que tenim 
els infants a la ciutat. Amb els nostres ulls podem ajudar als 
grans a decidir el més important per nosaltres. M’ha aportat 
l’aprenentatge del funcionament de l’Ajuntament i de les de-
cisions preses a la nostra ciutat. Amb molta il·lusió i moltes 
ganes de participar en tots els projectes.

“La ciutat dels infants.”

Consellera Jordina Rodriguez Navarra.

Reunions del Consell
1 cop per trimestre en horari lectiu. I dos cops per trimestre 
fora d’horari lectiu. I sempre que calgui. 
Per tant mínim 9 trobades. 
Durada de les reunions: Dues hores.

Funcions del Consell
- Promoure hàbits democràtics i sentiments de pertinença 
als infants i adolescents.
- Promoure un escenari que esdevingui educatiu i 
participatiu.
- Donar a conèixer als adults el punt de vista dels infants no 
només en temes estrictament infantils sinó en tots els as-
pectes relacionats amb la ciutat, desenvolupant així una ma-
jor sensibilitat cap a la relació entre ciutat i infant.
- Projectar i experimentar solucions tenint en compte els in-
fants amb el ple dret de ciutadania, entès com a dret a viure i 
utilitzar la ciutat. Fer una ciutat també a la mida dels infants.
- Permetre que els infants coneguin millor el funcionament 
de l’Ajuntament.
- Posar en valor la política com una activitat necessària per 
a la convivència.
– Promocionar els drets dels infants.

Accions rellevants
Aquest curs vinent començaran a tenir presència en els ac-
tes de ciutat i a participar-hi activament en:
- Pregó de fires.
- Jurat del concurs de fanalets.
- Organització de la cavalcada de Reis.
- Organització de la rua de les Fires i Festes de la Santa Creu.
- Disseny d’un parc de la ciutat.

Població –     
NOM DEL CONSELL –  

Àrea a la qual pertany –  
Edat dels infants –  

Nombre d’infants –  
Data de creació  – 

Figueres 
Consell Ciutadà d’Infants 
de Figueres
De la Regidoria d’Infància
Nens i nenes d’entre 
10 i 14 anys
44
Novembre de 2014
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COMARCA:
Vallès Oriental
PROVÍNCIA:
Barcelona

Renovació
Renovació: El consell renova cada any la meitat del seus 
membres que són els que passen a secundària. El procés 
de renovació es fa a les escoles i és aquesta qui escull el 
mètode d’elecció: 

- Candidatures dels infants i a partir de candidatura 
més votada.
- L’escola escull directament l’infant que els representarà.

Consell dels Infants 
de Granollers 

Consell dels Infants de Granollers 

El valorem d’una manera molt positiva perquè és una manera 
de fer nous amics i de que nosaltres puguem participar a la 
ciutat.

QUE T’HA APORTAT?
Ens ha aportat conèixer a nens d’altres escoles i el fet d’haver 
de treballar amb gent diferent i d’una manera diferent.

COM VIUS EL CONSELL?
El vivim d’una manera molt interessant perquè podem fer les 
nostres propostes i d’una manera molt divertida perquè tre-
ballem amb gent nova que no coneixíem. 

“Podeu comptar amb 
nosaltres per fer un 
granollers millor!”

Infants del consell. 

Reunions del Consell
Mensualment. 
Durada de les reunions: 1 hora 30 minuts.

Funcions del Consell
- Expressar el punt de vista com a infants en relació a dife-
rents aspectes de la ciutat que els afecten.
- Animar als infants a manifestar les seves necessitats, i a 
partir de les seves idees, concretar-les en propostes i apor-
tacions per millorar la ciutat.
- Aprendre a dialogar i arribar a consensuar diferents opi-
nions.
- Contribuir i participar en projectes municipals reals per a la 
ciutat fent.
aportacions d’idees i suggeriments amb la col·laboració de 
diferents tècnics. 
- Aprendre, com a adults, a tenir en compte les idees i les 
propostes que ens facin els infants.
- Treballar per modificar l’actitud dels adults perquè respectin 
les necessitats dels infants.
- Aprendre que la participació com a ciutadans ajuda en la 
millora de la nostra ciutat.

Accions rellevants
- Col·laboració en l’elaboració del díptic de jocs i joguines no 
sexistes.
- Coneixement i avaluació del Museu de Granollers.
- Valorar si Granollers podia ser Ciutat Amiga de la Infància.
- Participació en el 10è aniversari de la Xarxa de Participació 
Infantil de la Diputació de Barcelona.
- Formar part del CNIAC.
- Ens imaginem la Festa Major del 2025. 
- Elaboració juntament amb el consell de participació de la 
“Declaració sobre els 10.000 infants refugiats desapareguts”.
- Participació en la “Benvinguda dels Reis Mags d’Orient 
2016”.
- Realització d’un consell APTE per a infants.

Població –     
NOM DEL CONSELL –  

Àrea a la qual pertany –  
Edat dels infants –  
Nombre d’infants –  
Data de creació  –  

Granollers
Consell dels Infants de 
Granollers 
Servei d’Educació
De 5è i 6è de primària
16 
2001 
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COMARCA:
Barcelonès
PROVÍNCIA:
Barcelona

Renovació
La renovació es realitza cada any. Es renoven el 50% dels 
seus membres. Participen les escoles. Hi ha centres que 
fan votacions i altres que és la figura del delegat/da partir 
de candidatures per part dels nens/es. L’acte de constitució 
anual és un acte públic on participen membres del CNiN, 
equip de govern, famílies CNiN, educadors/es, professorat, 
equips directius de les institucions i representants d’altres 
entitats ciutadanes.

Consell de nois i noies de 
L’Hospitalet de Llobregat

Consell de nois i noies de l’Hospitalet de Llobregat

El consell és un dels espais dels infants. M’agrada molt for-
mar part del Consell perquè em sento bé ajudant a millorar 
l’Hospitalet i també a altres nens i nenes. El Consell és l’es-
pai on els infants tenim dret a opinar. En molts altres llocs 
no podem fer-ho. També és un lloc on els infants ens sen-
tim segurs perquè sabem que els adults ens ajudaran. Estic 
orgullosa de mi mateixa i també agraïda de formar part del 
Consell. Orgullosa perquè he pogut ajudar als nens i les ne-
nes de la meva ciutat i també perquè he pogut donar idees 
als adults. I agraïda per haver estat elegida consellera. Durant 
aquests dos anys he conegut nous companys i he fet molt 
bones amistats. 

“El consell és un lloc on 
els infants podem opinar.”

Hiba ait Harmoun Bachrifa.

Reunions del Consell
Mensualment.  
Durada de les reunions: 90 minuts els de Secundària i 60 mi-
nuts els de Primària
També es realitzen: 
2 Plenaris: a l’inici i al final de curs on es fa l’encàrrec als nois 
i noies i es presenta el treball fet que dura entre 3 i 4 hores. 
1 plenari a meitat de curs de cada etapa, on es comparteix el 
pla de Treball d’una durada de 3- 4 hores.
Reunions programades amb tècnics de les àrees municipals 
implicades i si escau, amb polítics municipals.

Funcions del Consell
- Representar el col·lectiu d’infants i adolescents de la ciutat 
i ser referents del propi centre educatiu.
- Presentar propostes en projectes de ciutat incorporant en 
aquestes la perspectiva d’infants i adolescents.
- Retornar als iguals el treball del consell i donar informació 
dels projectes definitius.

Accions rellevants
 CNIN-PRIMÀRIA

“Un dels trets més rellevants del Consell de Nois i Noies-
Primària és la perdurabilitat dels projectes que desenvolupa 
i la petjada que deixen a la ciutat. Un bon exemple d’això és 
el projecte “Un museu també per als infants”, del curs 2013-
2014, gràcies al qual l’exposició permanent del Museu d’His-
tòria de la Ciutat s’ha adaptat al públic familiar i disposa d’un 
material didàctic de suport elaborat pels nens i nenes del 
Consell. A banda dels consellers i conselleres que hi van tre-
ballar de valent –tal i com reconeixen els crèdits del museu-, 
aquest projecte també va implicar a molts altres nois i noies 
de 5è i 6è, ja que entre tots, a la classe, van adaptar al seu 
llenguatge els textos de l’exposició i van dissenyar les acti-
vitats lúdiques que fan més entenedora i agradable la visita.”

 CNIN-SECUNDÀRIA

“Aquest més d’abril el Consell de Nois i Noies-Secundària ha 
organitzat la desena edició de L’Hospi-Sona, un concert-con-
curs adreçat als grups de música jove dels instituts de L’Hos-
pitalet. L’HospiSona va ser ideat pels consellers i conselleres 
del curs 2003-2004 a partir de la seva reflexió sobre l’ús 
del temps lliure i l’anàlisi de la programació per al públic més 
jove que hi havia a les Festes de la Primavera d’aleshores. 
A cada edició, els propis consellers i conselleres han buscat 
els grups i elaborat el programa, han dissenyat i difós la pro-
paganda, s’han encarregat del muntatge, la infraestructura 
i el manteniment de l’ordre durant el concert, i han format 
part del jurat per elegir el millor grup. L’HospiSona és un bon 
exemple del treball en xarxa que realitza el CNiN –actualment 
es desenvolupa amb el suport de la Casa de la Música-Sa-
lamandra- i de la implicació de l’administració municipal (en 
aquest cas la regidoria de Cultura) en el desenvolupament de 
projectes proposats pel CNiN.

Població –     
NOM DEL CONSELL –  

Àrea a la qual pertany –  

Edat dels infants –  

Nombre d’infants –  
Data de creació  –

Hospitalet de Llobregat
Consell de nois i noies de 
L’Hospitalet de Llobregat. Un 
de primària de 5è i 6è i un altre 
de secundària, de tota l’ESO
Unitat de Ciutat Educadora, 
regidoria 
10-12 un consell i l’altre 
de 12-16 anys
100 (+ suplents)
1999 
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COMARCA:
Baix Empordà
PROVÍNCIA:
Girona

Renovació
El Consell renova cada any el 100 % dels seus membres. 
El procés de renovació es fa amb les escoles, a partir de 
candidatures dels nens i nenes.
El punt de partida del projecte és l’encàrrec del consistori 
municipal al Consell d’Infants d’aportar la seva visió, opinió i 
propostes sobre el tema de participació ciutadana.
A partir de l’encàrrec rebut, es constitueix el Consell. Els 
tutors n’expliquen els objectius i el funcionament.
L’elecció dels representants es pot fer per votació, per 
consens, per sorteig o per qualsevol altre mecanisme o 
dinàmica que el professorat estableixi, sempre que es 
respectin els criteris següents:
- Voluntarietat i disponibilitat de l’infant.
- Afavorir la diversitat i la participació d’infants que puguin 
aportar la seva visió des de perspectives diverses, vetllant 
per la representació de minories.

Consell d’Infants Municipal 
de La Bisbal d’Empordà

Consell d’Infants Municipal de la Bisbal d’Empordà

Aquest curs hem estat escollits per representar la nostra es-
cola al Consell d’Infants Municipal. Dies abans de la trobada 
a l’Ajuntament, a l’escola, junt amb els altres companys, hem 
estat analitzant, segons la regidoria que ens tocava, què és el 
que podíem presentar com a propostes.
Arribat el moment hem trobat que és un lloc molt agradable i, 
de manera molt solemne, els antics regidors ens han passat 
el testimoni i hem jurat el nostre càrrec. Tot molt seriós.
El Saló de Plens és un lloc molt agradable i poder participar 
del Consell ens ha aportat moltes coses positives: hem co-
negut els altres representants de les diferents escoles, és un 
lloc on hi ha respecte pel torn de paraules, que cap regidor 
és més que un altre... s’escolten totes les propostes de les 
diferents regidories i l’alcalde, en nom dels regidors, es com-
promet a fer-los arribar els nostres suggeriments i intentar 
portar-los a terme.
Hem pogut veure, de primera mà, com funciona un ajunta-
ment i, gràcies a les explicacions que pacientment ens dóna 
l’alcalde, hem pogut veure que no és fàcil.

“El consell d’infants, 
un lloc de participació.”

Arnau Jiménez, Irene Treviño, Jan Gamero i Aroa Rodrí-
guez, membres del Consell de l’Escola Mas Clarà.

Reunions del Consell
El Consell està integrat per dos representants de cada grup 
de les classes de 6è de primària de les escoles del municipi. 
En el cas d’escoles d’una sola línia són tres representants.
Es realitzen tres reunions anuals (desembre, febrer i maig) a 
la Sala de Plens de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà. Les 
sessions es fan fora de l’horari escolar i són de caràcter pú-
blic.
Els infants fan propostes de millora de la ciutat i l’alcalde es 
compromet a estudiar les propostes per si es poden portar a 
terme.

Funcions del Consell
- Fer un recull de les necessitats i les demandes dels infants 
de la ciutat i comunicar-les a l’Ajuntament. 
- Crear comissions de treball sempre que es cregui oportú.
- Crear propostes i solucions per a la millora de la ciutat.
- Consensuar qualsevol tema tractat en les comissions o 
sessions de treball.
- Elevar els consensos al Plenari del Consell d’Infants Muni-
cipal.
- Ser informat del tràmit de les seves propostes i de les ac-
tuacions de l’Ajuntament envers les seves demandes.
- Establir mecanismes de coordinació escola- Ajuntament. 

Accions rellevants
 Jornada Cívica Escolar
 
La jornada va consistir a fer una ruta per la ciutat, per tal de 
detectar les accions d’incivisme dels ciutadans que tenen 
lloc als carrers de la Bisbal. Les més habituals són no respec-
tar els senyals de circulació, llençar deixalles fora dels espais 
habilitats i no recollir les defecacions dels gossos.
Cada una de les accions era marcada amb uns cartells que 
indicaven la multa que representaria cada infracció i, en el 
cas dels excrements de gos, se senyalitzaven amb unes ban-
deroles.
 
 Adhesió al Manifest de profit
 
L’Agència de Residus de Catalunya va posar en marxa una 
campanya de prevenció de malbaratament alimentari i es va 
redactar un manifest de profit. Els membres del CIM van votar 
tots a favor de l’adhesió al Manifest de profit, per unanimitat.
 
 Elements urbanístics
 
Aparcaments de bicicletes en espais propers als centres 
educatius, gronxadors de diferents edats per als parcs infan-
tils, arranjaments de voreres, papereres...

Població –     
NOM DEL CONSELL –  

Àrea a la qual pertany –  
Edat dels infants –  
Nombre d’infants –  
Data de creació  – 

La Bisbal d’Empordà
Consell d’Infants Municipal 
de La Bisbal d’Empordà
Àrea d’Ensenyament
Nens i nenes d’11 i 12 anys
Està format per 11 membres
26 de novembre de 2009
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El consell de Noies i Noies de l’Hospitalet és un 
òrgan de participació ciutadana que dóna la paraula 
als infants i joves perquè s’impliquin aportant la 
seva visió i realitzant propostes en aquells aspectes 
que tenen a veure amb la millora de la ciutat.

Quan es dóna l’oportunitat a infants i joves de tirar 
endavant un projecte en el que tenen un paper 
protagonista i les institucions escolten l’opinió i el punt 
de vista dels nens i nenes, de les noies i els nois i els 
assimilen com a propis, els resultats són molt positius. 
Això és el que volem per a la ciutat de l’Hospitalet: 
un veritable procés de participació d’infants i joves 
que transformi una ciutat que vol ser educadora.

Valoro molt la participació dels infants.

El que aporta el consell al poble és veure la seva visió del poble i les seves 
necessitats, les quals no són tan distants del món adult. El tema més 
cívic és més demandat per la gent gran però en tema urbanisme hi ha 
molta coincidència. I segurament quan es reuneixi el Consell de la Gent 
Gran i el Consell d’Infants segur que hi ha molts temes en comú.

Des de l’Ajuntament se li dóna un grau molt alt d’importància. Les propostes es 
treballen a nivell intern en les reunions deliberants amb la resta de regidories i 
l’Alcalde. Es treballa en aquestes reunions deliberants tant abans com després de 
la “reunió de traspàs de l’estat de propostes” que es fa amb el Consell d’Infants. 

Una de les accions que es va comentar a la reunió de traspàs de l’estat de 
les propostes i en la que els infants poden intervenir més, és la proposta de 
millora dels parcs, com per exemple els infants demanen pintar una porteria 
a la banda de la part del parc de la Farigola en la que no hi cap una porteria 
real. I es va comentar de que aquesta acció la podien fer ells mateixos seguint 
els tràmits pertinents: demanant una instància per tal de que coneguin el 
protocol i emmarcar-ho en algun esdeveniment anual com la Setmana Jove per 
donar-li més rellevància. Aquesta proposta sembla que els va agradar molt.

“La participació com a 
dret dels infants.”

Jaume Graells, regidor d’Educació i 
Cultura de l’Hospitalet de Llobregat.

El Consell d’infants és una eina per tal que els infants participin en la vida política 
del municipi. És la primera vegada que sóc regidor i considero que el Consell 
d’Infants és una iniciativa important, atès que dóna cobertura al primer contacte 
que tenen els nens i les nenes amb l’administració. Per als polítics és engrescador 
veure la il·lusió i l’empenta amb què formulen les seves propostes, és la idea del tot 
és possible, que, de més grans, anem adaptant a la realitat.

En aquesta tasca, considero importantíssima la implicació dels educadors que 
els tutelen per tal que aquestes propostes siguin assumibles, i la dels regidors 
de l’equip de govern a l’hora donar resposta a les propostes del CIM que afecten 
cadascuna de les àrees.

A partir d’aquestes respostes, hem proposat als regidors del CIM uns objectius, 
que graviten sobre dos punts.
1. Les tasques que assumirà directament 
l’Ajuntament a través de les àrees que correspongui.
2. Les que treballaran els regidors del CIM, de forma conjunta, per tirar endavant 
ells mateixos.
En l’última sessió del CIM s’avaluarà el grau d’assoliment dels objectius marcats, i 
es trauran les conclusions oportunes.

El consell d’infants és una altra manera d’entendre 
i fer política, és una aproximació neta i raonada als 
problemes que té el poble, sense filtres apriorístics 
ni coartades ideològiques. No perquè hi hagi infants, 
però, les solucions i propostes són infantils.

El consell d’infants ensenya als nens i nenes com n’és 
de complexa una tasca de govern –hi ha d’haver diners, 
s’ha de parlar amb gent, no sempre és possible fer el 
que vols, etc. –, però sovint també ensenya als càrrecs 
polítics com desdramatitzar determinats problemes i 
encarar amb esperit constructiu un assaig de solucions.  
 
Perdre la perspectiva que introdueix el consell d’infants 
seria perdre la mesura humana que haurien de tenir els 
nostres pobles i ciutats. De la mateixa manera que no 
podem prescindir del bagatge i experiència de la gent gran, 
no es pot prescindir de les opinions dels qui, anys a venir, 
prendran les regnes dels nostres governs municipals.

“Tot és possible. la il·lusió 
del primer contacte amb la 
vida política del municipi.”

“Arbúcies, un 
poble amb valors.”

Enric Marquès, regidor de l’Àrea d’Ensenyament 
de La Bisbal d’Empordà.

Regidora d’Infància de la Palma de Cervelló.
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L’ajuntament de Lleida va impulsar l’any 1989 la creació del Plenari dels Infants i 
Adolescents, un òrgan de representació de la població infantil i adolescent de la 
ciutat amb la finalitat d’educar els infants en el dret a participar, i en especial a 
participar en la ciutat i que puguin intervenir activament en aquells afers que els 
impliquen com a ciutadans de ple dret.

En un principi els participants eren joves de 12 a 16 anys. Des del curs 14-15 es va 
ampliar a nens i nenes de 10 a 12 anys (5è i 6è de primària) i es va dividir el Plenari 
en Consell d’Infants i Consell de Joves, donant així veu a un col·lectiu molt més 
ampli.
La mirada de proximitat que infants i adolescents posseeixen, molt més amable 
que la que tenen polítics i urbanistes, permet dissenyar un model de ciutat més 
agradable i convivencial.

El Plenari, a més, és un magnífic exemple de democràcia participativa: els 
membres són escollits pels companys dels seus propis centres educatius, la 
Comissió Permanent ho són pels que formen el Plenari i, en fi, totes les decisions, 
iniciatives, investigacions, demandes a les institucions educatives i polítiques, no 
solament són el resultat del consens sinó que, a més, pel fer de ser treballades als 
centres educatius participants conformen realment la veu i la voluntat dels infants 
i adolescents de Lleida.

Si volem que la Declaració dels Drets dels Infants sigui viva, és evident que cal 
donar als infants el paper de protagonistes, concedir-los la paraula, permetre 
que s’expressin, que hi diguin la seva. Per altra banda, els adults hem de saber-
los escoltar, hem de sentir el desig d’entendre’ls i tenir la voluntat de prendre 
seriosament en consideració tot allò que diuen els nens i les nenes. Els hem 
d’escoltar i, encara més, fer-los cas.

“Cal saber escoltar i, 
sobretot, fer cas a la veu dels 
infants i adolescents.”

És una experiència molt positiva perquè conjuga dues 
vessants: per una banda, ens ajuda a apropar la veu i les 
necessitats d’aquest col·lectiu a les decisions que prenem 
com a consistori i, per tant, aporta la mirada dels infants a 
la ciutat. Per l’altra l’entenc com un element pedagògic molt 
potent de cara als nens i nenes. Aprenen a defensar la seva 
opinió, a dialogar, a prioritzar, a assumir les decisions preses 
per majoria... Finalment, també és un exercici fantàstic de 
coresponsabilitat amb el present i futur de la seva ciutat. 

M’ha aportat, en primer lloc, la satisfacció d’observar la 
il·lusió, la feina i el rigor que hi ha darrera dels infants que 
participen al Consell. Es prenen molt seriosament aquest 
exercici i m’agrada perquè nosaltres vam ser els primers que 
no volíem que el Consell fos un mer instrument de tràmit per 
dir que els infants tenien veu. M’ha ajudat també a observar 
la ciutat amb mirades noves i perspectives diferents. 

El meu contacte principal amb el Consell és els dies en què 
es reuneix el plenari. És un moment solemne i observes que 
els infants estan contents i alhora inquiets per l’exercici que 
realitzarem. El visc amb la íntima satisfacció de saber que 
tot el que avui sembrem, portarà bons fruits per la ciutat i 
per la societat en un futur. Ens cal que les generacions que 
ens venen al darrera vegin la política i el servei públic com 
quelcom positiu i necessari per forjar un millor present i futur. 

Com a regidora d’Ensenyament valoro molt positivament la creació del 
Consell d’infants. És un projecte que ja ha arrelat a la ciutat i implica el 
compromís de l’Ajuntament d’escoltar les propostes i demandes que tenen 
els nens/es de 5è i 6è. Tots els ciutadans han de poder opinar sobre la 
seva ciutat i els nens/es són ciutadans de ple dret de Manresa, per tant, 
cal donar valor a les seves propostes i escoltar-les com totes les altres. No 
només els adults podem opinar i moltes vegades els nens i nenes ens han 
aportat punts de vista molt innovadors i creatius. Gràcies consellers/es! 

El Consell d’Infants neix com a proposta del Projecte de Ciutat Educadora. 
Tècnicament ho hem viscut de manera molt participativa, amb implicació d’altres 
tècnics municipals, no necessàriament d’Educació, també des de serveis socials, 
Infància... Podem afirmar que és un projecte de compromís municipal. Ha facilitat 
que tots plegats tinguem un millor coneixement de la ciutat, aportant la visió dels 
infants, i treballem en xarxa: hem tingut ocasió de treballar amb el comerç de la 
ciutat, amb tècnics de jardineria, amb AAVV, amb entitats esportives, culturals... 

“La ciutat amb 
ulls d’infant!”“Les opinions dels nens i nenes 

milloren la ciutat. si els infants 
es senten escoltats, seran 
ciutadans actius i compromesos.”

“Tot el que fas educa. Aquesta 
frase resumeix molt bé la 
implicació de tothom en 
l’educació. Família, escola i 
ciutat, tots i totes, i en cada 
moment, fem i transmetem 
valors educatius.”
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Mercè Rosic, regidora d’Ensenyament de Manresa.

Justi Zapata, cap de la Secció d’Ensenyament de Manresa.

Montse Parra i Alba, Regidora de les Polítiques a favor de 
la Creativitat, la Cultura, l’Educació i els Esports de Lleida.

A tots els nivells de la nostra societat, avui ja no podem 
pensar en millorar el funcionament de la democràcia 
sense comptar amb la participació de tots els ciutadans 
i ciutadanes en la presa de decisions. A nivell de Parets, 
cada vegada que em trobo amb els nens i nenes del Consell 
d’Infants em reafirmo que aquesta també és la manera més 
segura de continuar avançant per millorar la nostra ciutat. A 
més a més de transmetre’m il·lusió, optimisme i esperança, 
els infants demostren un gran coneixement de tot el que 
hi passa i són reflexius i generosos en les seves opinions.

“Els infants demostren 
un gran coneixement 
de tot el que passa a 
Parets i són reflexius 
i generosos en les 
seves opinions.”
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El Consell Municipal d’Infants és una oportunitat 
que contribueix a la millora de les condicions 
de vida de les nenes i els nens. 
A Tarragona valorem positivament el compromís 
i les aportacions que els nostres consellers i 
conselleres del consell municipal d’infants fan per 
fer possible una ciutat amiga i educadora.

“Escoltar, participar, 
expressar, proposar, 
millorar, aportar, 
educar, compromís... 
Tots i totes fem ciutat.”
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COMARCA:
Vallès Oriental
PROVÍNCIA:
Barcelona

Renovació
El consell es renova cada any, la meitat del seus membres. El 
procés de renovació es fa amb informació prèvia i votacions, 
a partir de candidatures dels nens i nenes. 

Consell d’Infants 
de La Garriga 

Consell d’Infants de la Garriga 

Valoro el Consell d’Infants com a un òrgan important per 
prendre decisions de pes des del punt de vista dels nens i 
les nenes. Trobo que és important perquè les opinions dels 
infants també compten i em sento orgullós de poder repre-
sentar-les.
M’ha aportat nous amics molt “guais”, nous coneixements, 
responsabilitat, ganes de millorar coses. M’agrada anar a les 
sessions, m’ho passo molt bé (sobretot quan hi han petits de-
talls de part de les coordinadores: llaminadures)... em fa il·lusió 
anar a cada reunió per poder xerrar sobre temes de la societat 
d’avui en dia, o simplement parlar del nostre poble.

“Aprenent valors per 
millorar la societat civil 
del nostre poble.”

Marc Puyuelo Grandas, 12 anys,
conseller de la Garriga.

Reunions del Consell
Mensualment i sessions extraordinàries. 
Durada de les reunions: 1,50h (sessions mensuals) i de 2 a 4h 
(sessions extraordinàries).

Funcions del Consell
- Recollir propostes i suggeriments dels infants del poble.
- Debatre i consensuar temes, propostes i suggeriments a 
treballar en un futur.
- Transmetre les propostes a Alcaldia.
- Informar de la resposta de l’Ajuntament i de les propostes 
que tiren endavant.
- Fer recerca del tema a treballar i conèixer com es treballa 
des de l’Ajuntament, abans de tirar endavant amb les propos-
tes proposades.

Accions rellevants
Projecte Casal d’Infants (2009-2010).
Trobada territorial de la Xarxa de projectes de participació in-
fantil a Tona: la comunicació (2009-2010).
Campanya de civisme (2010-2011).
Participació al programa Divendres de TV3 (2010-2011).
Bicivisme (2012-2013).
Participació a la 4a. Trobada de la Xarxa de Projectes de Par-
ticipació Infantil (2012-2013).
La Garriga ciutat 10 (2013-2014).
Consell Nacional d’Infància i Adolescència de Catalunya: acte 
constitució, jornades de treball, assemblees... (des del 2014 
fins ara).
Participació en l’organització d’activitats de Nadal: GarriViu, 
Cavalcada de Reis... (des del 2013 fins ara).
Propostes per Festa Major (des del 2009 fins ara).
Participació al programa de ràdio “La Tarda de la Xarxa”, a la 
secció Coses de nens ( des del 2014 fins ara).

Població –     
NOM DEL CONSELL –  

Àrea a la qual pertany –  

Edat dels infants –  
Nombre d’infants –  
Data de creació  – 

La Garriga 
Consell d’Infants de 
La Garriga 
Àrees de Participació 
Ciutadana i d’Ensenyament
10 a 12 anys
16
1/12/2009
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COMARCA:
Baix Llobregat
PROVÍNCIA:
Barcelona

Renovació
Els consellers s’escullen per dos anys, de manera que el 
Consell es composa per membres dels dos cursos esmentats. 
Cada any es renova la meitat del Consell, així doncs entren 
nous consellers i conselleres de 5è curs (normalment uns 
4-5 alumnes) i es mantenen els membres de 6è curs que 
volen continuar (normalment tots: 4-5 alumnes)
Els candidats són del CEIP Escola El Solell.

Consell d’Infants de 
La Palma de Cervelló

Consell d’Infants de la Palma de Cervelló

COM VALORES EL CONSELL?
Molt positivament, jo trobo que és molt bona idea que els 
nens puguin aportar les seves idees i que el poble els escolti.

QUÈ T’HA APORTAT?
Doncs moltes coses positives perquè m’ha ajudat molt a que 
els meus amics com jo puguem estar representant les nos-
tres idees pel poble.

COM VIUS EL CONSELL?
Molt bé perquè no et canses ja que és un dijous cada tres 
setmanes i són trobades dinàmiques i que jo trobo que val 
la pena.

REDACCIÓ D’UNA ACCIÓ
Jo me’n recordo que l’any passat cap al desembre vam fer 
una enquesta que anava dirigida a tot el poble no només als 
infants i preguntàvem quina era la cosa més urgent que s’ha-
via de modificar del poble per cadascú. També va ser molt 
divertit quan vam fer el buidatge perquè ens vam riure molt 
quan vam llegir el que havia posat la gent amb les faltes i 
“castellanades” i també fent el buidatge recordo que vam fer 
uns quants apartats i cada proposta depenia d’un d’aquests 
(urbanisme, oci i lleure, joventut...).

Ens va servir per saber si la gent del poble tenia les mateixes 
propostes que nosaltres i així vam obrir-nos a propostes que 
potser no se’ns haguessin ocorregut i també les vam de-
manar a l’Ajuntament per a què ens fes el traspàs de l’estat 
d’aquestes.

“Una experiència molt 
positiva que ajuda 
molt als infants.”

Veu infant.

Reunions del Consell
Cada 3 setmanes.
Una trobada a l’any amb la Regidoria del Consell d’Infants (en 
aquest cas la Regidora d’Infància) juntament amb l’Alcalde. 
Aquesta trobada es fa per fer traspàs de les propostes que 
els membres del Consell han elaborat i els han enviat prè-
viament.
Alguns anys també, quan ha estat possible, es fa una trobada 
amb el Consell de la Gent Gran.
Durada de les reunions: 1 hora i 30 min de 17:00 a 18:30 ho-
res.

Funcions del Consell
- Ser els representants de la resta de companys de l’escola
i de la resta d’infants del municipi de la Palma de Cervelló
- Fer propostes de millora pel municipi de la Palma tenint en 
compte la qualitat de vida dels seus habitants.
- Adaptar les propostes a la realitat i a allò que poden fer ells 
com a infants per millorar la Palma de Cervelló.
- Participar i implicar-se en les propostes de millora

Accions rellevants
 2014-2015

- Enquesta inicial “Per la Millora de la Palma de Cervelló”: Ela-
boració d’una enquesta que es va passar a l’escola El Solell 
(3er, 4rt, 5è i 6è curs) i establiments i comerços del municipi.
- Campanya mediambiental de sensibilització i consciencia-
ció sobre la separació de residus “Per una Palma més Neta”, a 
partir d’un vídeo que elaboren els propis membres del Consell.
- Taller de reciclatge emmarcat en la Setmana Jove 
2015. 

 Altra informació:

S’està intentant gestionar algun mecanisme per a que pu-
guin aportar idees sempre que vulguin a partir de la creació 
d’un blog o un mecanisme similar. També es vol que aquest 
espai pugui constar com a element de transparència de tota 
la documentació generada pel CI. Per exemple: actes, cartes, 
informes, documentació de difusió, notícies dels mitjans de 
comunicació, vídeos...

Població –     
NOM DEL CONSELL –  

Àrea a la qual pertany –  

Edat dels infants –  
Nombre d’infants –  
Data de creació  – 

La Palma de Cervelló
Consell d’Infants de La 
Palma de Cervelló
Àrea d’atenció a les persones, 
Regidoria de Joventut
10-11 anys
Entre 8-10
2009
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COMARCA:
Alt Urgell
PROVÍNCIA:
Lleida

Renovació
El consell renova cada dos anys la meitat del seus membres. 
El procés de renovació es fa a les escoles amb informació 
prèvia i votacions. Cada escola escull els seus representants.

Consell Municipal 
d’Infants de La Seu d’Urgell

Consell Municipal d’Infants de la Seu d’Urgell

COM VALORES EL CONSELL?
És una organització útil i necessària. És una eina on es valora 
la opinió dels infants i joves de la nostra ciutat.

QUÈ T’HA APORTAT?
Poder visualitzar com és el ple de l’Ajuntament. Saber escol-
tar les opinions dels altres companys, de les diferents esco-
les. I, a mi, l’oportunitat de formar part del CNIAC, i fer sentir la 
veu dels infants i joves del nostre territori.

COM VIUS EL CONSELL?
Amb molta alegria i il·lusió, perquè intentem que la nostra ciu-
tat millori i que es tingui en compte el nostre punt de vista.

“Al consell, els nens i 
els joves tenim veu!”

Jana Cortés Roca.

Reunions del Consell
El consell es reuneix cada mes i mig. 
Durada de les reunions: 90 minuts.

Funcions del Consell
- Promoure que els infants siguin subjectes actius de la nos-
tra ciutat, potenciant i dinamitzant la seva participació, i fent 
possible el debat sobre la vida de la ciutat.
- Contribuir a fer una ciutat també a la mida dels infants.
- Desenvolupar una major sensibilitat cap a la relació entre 
ciutat i infant.
- Assumir la dimensió dels infants com a prototipus del ciu-
tadà, en la convicció que pensar la ciutat també en funció 
de les seves necessitats i els seus drets és una forma de 
repensar la ciutat per a les persones.
- Projectar i experimentar solucions tenint en compte els in-
fants amb el ple dret de ciutadania, entès com a dret a viure 
i utilitzar la ciutat.
- Contribuir a fer la convivència més fàcil i còmoda.
- Promocionar els drets de la infància.

Accions rellevants
A traves d’una proposta del Consell Municipal d’Infants, les 
escoles de la ciutat han apadrinat una plaça o un parc proper 
a l’escola.
Aquest apadrinament és fruit del treball que el Consell d’In-
fants ha fet entorn a la millora del civisme i la convivència a 
la ciutat.
Aquesta plaça és l’espai de la ciutat que vetllarà especial-
ment perquè es compleixin les normes cíviques i perquè s’hi 
visqui en bona convivència.
Els infants durant dos cursos han treballat en la diagnosi so-
bre els actes incívics que hi van detectar i els han senyalitzat 
perquè tothom que fes ús de la plaça o hi passés per davant 
en fos conscient.
També van reflexionar i debatre sobre quins eren els com-
portaments que afavorien o no la convivència en l’ús d’aquell 
espai.
A partir d’aquest treball han proposat dues noves retolacions 
en aquestes places: Una que indicarà que aquella plaça ha 
estat apadrinada pels nenes i les nenes de l’escola i una altra 
que complementarà la retolació existent on indica la norma-
tiva d’ús d’aquests espais.
L’Ajuntament ha acceptat la proposta. S’instal·laran els nous 
rètols de Parc apadrinat el curs vinent i s’aniran substituint a 
mesura que es malmetin els vells els rètols sobre la norma-
tiva i recomanacions de l’ús de l’espai proposats pels nens i 
nenes del Consell Municipal d’Infants.
Aquesta iniciativa s’ha inclòs en la campanya de civisme mu-
nicipal “La Seu és casa teva. Cuida-la” i ha comptat amb la 
col·laboració de la Regidoria de Joventut i Infància, la Regi-
doria d’Ensenyament i la Mancomunitat d’escombraries de 
l’Urgellet.

Població –     
NOM DEL CONSELL –  

Àrea a la qual pertany –  

Edat dels infants –  

Nombre d’infants –  
Data de creació  –    

La Seu d’Urgell
Consell Municipal d’Infants 
de La Seu d’Urgell. 
(el curs vinent es proposarà la 
modificació del nom per Consell 
d’Adolescents de la Seu d’Urgell) 
Regidoria de Joventut 
i Infància. Regidoria 
d’Ensenyament
Infants de 9 a 12 anys 
Consell Joves: 12 a 16 anys
16 
2013 
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COMARCA:
Segrià
PROVÍNCIA:
Lleida

Renovació
El Consell es forma cada any la setmana del 20 de novembre 
i finalitza al juny amb la celebració de l’Audiència Pública per 
part de l’Alcalde al Saló de Plens.
Cada any es renova entre el 50 i el 70 per cent dels consellers 
i conselleres. El procés de renovació es fa a les escoles amb 
informació prèvia i votacions. Cada centre educatiu escull 
com es realitza.

Consell d’Infants 
de Lleida

Consell d’infants de Lleida

Em vaig apuntar al Consell d’Infants perquè l’any passat el 
meu germà hi va participar i em va animar a fer-ho. Em vaig 
presentar voluntari a classe i em van escollir.
El que més m’agrada és conviure amb el companys d’altres 
escoles i després presentar els nostres treballs i les nostres 
propostes per millorar Lleida.
Aquest procés que fem al Consell d’Infants ha millorat molt, 
ha ajudat a que la gent gran ens escolti... perquè l’Àngel Ros 
(alcalde de Lleida)... escolti les propostes dels avis, dels adults 
i també dels infants. Cadascú té les seves propostes per mi-
llorar Lleida.
L’any que ve m’agradaria tornar a participar al consell i anima-
ria a alguns nens que diuen que és una mica avorrit perquè 
es pensen que estem tota l’estona allí parlant ... i no és així, es 
fan activitats, murals ... i et diverteixes amb altres companys.
Penso que és important que la veu dels infants arribi a la gent 
gran i als polítics ... i m’agradaria que ens fessin cas !!

“Les propostes dels nens i 
nenes importen molt perquè 
som el futur de Lleida.”

Roger Alcalà, 10 anys, cursant 5è de primària a l’escola 
Sagrada Família.

Reunions del Consell
El Consell d’Infants ens reunim una vegada al mes (el primer 
dijous de cada mes). La sessió de constitució es fa al novem-
bre (al voltant del dia 20, el dia mundial dels Drets dels In-
fants). Al mes de juny es fa una sessió conjunta de cloenda 
amb els representants del Consell de Joves al saló de Plens 
de l’Ajuntament. L’alcalde els rep en Audiència Pública i es 
presenten els treballs realitzats durant el curs. La durada 
de les sessions és de 1h 30 minuts. Normalment es dóna la 
benvinguda, es fa algun joc i es presenta la tasca que farem. 
Una vegada feta la dinàmica que està programada es torna a 
recordar la informació més rellevant i es fa el comiat.

Funcions del Consell
- Establir un canal de participació dels infants en la vida ac-
tiva de la ciutat.
- Possibilitar i organitzar l’expressió dels criteris dels infants 
respecte el seu entorn educatiu, cultural, de lleure i urbà.
- Establir la relació dret-responsabilitat com a manera d’afa-
vorir el procés de socialització.
- Canalitzar les iniciatives i les propostes de millora de les 
condicions del desenvolupament de l’activitat, a escala muni-
cipal, dels infants i adolescents a través del debat i de l’acord 
representatius.
- Educar els infants i adolescents en la participació represen-
tativa i democràtica.
- Aconseguir que la veu dels infants obtingui la consideració 
que mereix.
- Fer que els infants coneguin els òrgans de govern de la ciu-
tat de Lleida.
- Articular un òrgan de consulta de l’Ajuntament pel que fa a 
les propostes que afecten els infants i els adolescents.
- Educar els infants i els adolescents en el dret a ser ciu-
tadans actius, possibilitant la seva participació en els afers 
de la vida col·lectiva que els són propis o pròxims en virtut 
de la seva edat, mobilitat, personalitat i de les seves tasques 
diàries.
- Garantir als infants l’oportunitat d’expressar les seves in-
quietuds de manera autèntica.
- Disposar d’un òrgan consultiu per a donar a conèixer als 
adults el punt de vista dels nois i de les noies, dels nens i de 
les nenes, en aspectes relacionats amb la ciutat.

Accions rellevants
Campanya cívica com a acció rellevant (infants).
Recollint una demanda del curs passat, s’acorda iniciar una 
campanya cívica de conscienciació entre la població per pre-
venir o evitar accions que comportin un dany tant en els es-
pais comuns (carrers, parcs, ...) així com en el mobiliari urbà o 
en el respecte entre les persones.
En una primera sessió hem identificat les diferents conduc-
tes i actes incívics que es pretén evitar o canviar. Ho hem fet 
a través de diferents dinàmiques i treball per equips, primer 
en petits grups, després en grups més amplis i finalment una 
posada en comú. 
En un segona sessió hem repartit les accions seleccionades, 
una a cada escola participant. Cada grup ha hagut de fer una 
representació teatral de l’acció que els ha tocat, i la resta ho 
hem hagut d’endevinar. 
Després, hem traslladat la tasca a les escoles. Els i les re-
presentants han d’explicar als seus companys i companyes 
quina acció els ha tocat. Treballaran l’acció concreta i s’en-
carregaran de preparar un dibuix significatiu i un rodolí. Entre 
totes les escoles formarem un cartell amb un lema. 
Una vegada fet el cartell es dissenyarà una campanya de di-
fusió, presentant la tasca als mitjans de comunicació i fent 
arribar el cartell a diferents espais educatius, entitats i asso-
ciacions de la ciutat.

Població –     
NOM DEL CONSELL –  

Àrea a la qual pertany –  

Edat dels infants –  
Nombre d’infants –  

Data de creació  –    

Lleida
Plenari dels Infants i 
Adolescents de la ciutat 
de Lleida
Polítiques a favor de la 
Creativitat, la Cultura, 
l’Educació i els Esports
10 i 11 anys
53 nenes i nens que 
representen 15 escoles de 
Lleida
2014-15
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És imprescindible que un municipi com Mollerussa tingui un consell de participació 
adolescent, ja que en una societat canviant i complexa, intercultural i interreligiosa, 
que té tantes mirades i per tant que és tant polièdrica, necessitem veure, mirar 
i observar amb ulls d’infants i joves per entendre. De fet, és una obligació per 
entendre el present i treballar pel futur.
El consell d’adolescents de Mollerussa sempre serà allò que els nois i noies 
vulguin; conduir sense dirigir, deixar fer des del saber i des de l’obertura de mires. 
Som a l’era de la participació, dels nous models de governança, de la participació 
responsable, respectuosa i vinculant. 
A més, dos representants del consell d’adolescents de Mollerussa formen part 
del CNIAC, l’instrument que el país ha creat per donar veu i participació territorials 
als infants i adolescents de Catalunya. El CNIAC serà allò que sorgeixi que vulgui 
ser, perquè això és el que el fa autèntic i singular, i depèn de totes i tots que sigui 
instrument d’èxit o una bona idea del que hagués pogut ser.
Per Mollerussa, és un orgull que els nostres joves participin activament en el 
CNIAC, és una manera més de fer d’altaveu de la nostra sensibilitat i prioritat 
estratègica amb els infants i joves.

9.30 del matí, el curs de cinquè passa de manera silenciosa 
i en ordre a votar. Agafen el seu vot i el dipositen a l’urna. El 
president va taxant, un a un, els noms dels seus companys, 
amb la cerimònia i el respecte d’algun que fa quelcom 
important. Es tanca l’urna i anem a classe a veure el resultat. 
Hugo, Víctor, Aina, Victoria, Javi i Amira es miren de reüll, 
somriuen però estan molt nerviosos, alguns tremolen, 
volen sortir com a consellers. Al final surt una consellera, 
però la seva millor amiga també volia ser-ho i trenca a 
plorar. La bombolla ha esclatat, afloren els nervis i han de 
saber entomar el resultat. Tota la classe veient com ho 
està passant la seva companya s’apropa per consolar-la, 
l’abracen i sembla que la frustració en un lloc amigable 
és menys frustració. Sap que ha estat un procés, que els 
seus companys han votat el que creïn el millor candidat per 
representar-los i encara que el resultat no és el que volia 
ella, s’aixeca, somriu i abraça a la seva amiga. 
Amb tot aquest procés només puc veure, el respecte dels 
nens per unes votacions tan importants, el dret a triar la 
seva representació dins l’Ajuntament Petit i sobretot la 
comprensió de que treballaran tots plegats per portar al Ple 
les seves propostes. 

“El consell és una veu i mirada 
jove en una societat polièdrica.”

“Democràcia en 
estat pur.”

Marc Solsona i Aixalà, alcalde de Mollerussa.

Com a nou regidor d’Educació de Mollet valoro el Consell dels Infants molt positivament. En cap moment 
vaig dubtar sobre la seva continuïtat, i esperem que segueixi per molts anys. 

Per als alumnes és molt important aquesta primera aproximació als valors democràtics, sobretot per 
a que sigui un fonament del seu futur. És important el fet que els compromisos adquirits en el Consell 
s’han portat a terme, ja que els hi demostra que poden ser subjectes actius de la democràcia. També, 
permet als infants conèixer una institució important de la ciutat, el seu Ajuntament.

Personalment, ha estat una experiència molt enriquidora, sobretot en les visites que durant 3 setmanes 
vam tenir dels grup classe per a explicar el funcionament de la ciutat en general, i de l’Ajuntament en 
particular. Especialment a la part de preguntes, em va demostrar que els més petits hi tenen molt a dir 
sobre el futur de la nostra ciutat.

Un òrgan més de participació de la ciutat però amb veu i mirada de nen. 
Útil per poder copsar com la veuen i què volen per a la seva ciutat.

“El consell és una de les primeres 
experiencies democràtiques 
per als alumnes.”

“Parlen els infants. escoltem-los.”

Raúl Broto, regidor d’Educació de Mollet del Vallés.
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Regidora d’Ensenyament i Política 
Lingüística de l’Ajuntament de Reus.

El consell dels infants és un espai privilegiat molt útil per escoltar la visió 
de la ciutadania infantil sobre les problemàtiques de la ciutat i per generar 
noves propostes des de la perspectiva d’aquest sensible col·lectiu.
Com a Ajuntament generem esperit crític i donem oportunitats als nens 
i nenes a ser ciutadans actius i a exercir el dret i la força més important 
de la ciutadania, la participació i la implicació en el model de ciutat. 
Al marge de la vessant pedagògica que suposa ja un valor important, per a la 
política municipal i els representants encarregats de dur-la a terme... És un 
treball bidireccional de coneixement-aprenentatge que apropa mirades. Els 
polítics hem de tenir en compte la mirada i opinió dels infants en tots els àmbits 
de l’acció política, i la visió de ciutat ha d’incorporar sempre el col·lectiu. 

“Com a Ajuntament generem 
esperit crític i donem 
oportunitats als nens i nenes a 
ser ciutadans actius i a exercir 
el dret i la força més important 
de la ciutadania, la participació.”

Des de l’ajuntament aquest òrgan es valora molt 
positivament i té un pes reconegut. Com a tècnica el visc 
des del punt de vista de l’acompanyament i des de la 
transmissió de valors i coneixements. S’intenta al màxim que 
siguin els propis infants els que siguin el motor del consistori.

És increïble la visió que tenen els nens del municipi. Potser la visió dels grans 
és molt més critica i més a l’ús, o sovint vinculada a necessitats particulars o 
personals; en canvi, els nens et donen una visió molt més àmplia i molt més de 
detall que et fa que t’obrin noves perspectives i aportin solucions que els adults 
no s’havien ni plantejat. Això a nivell polític ho veig molt bé perquè s’amplia la 
visió donant respostes sovint senzilles però efectives; per altra banda també 
els consells són importants perquè són els mateixos nens que transmeten 
als nens de les classes els acords i les accions que fan, provocant que hi hagi 
un feedback a dintre de l’escola de com funciona l’ajuntament de Sallent i 
al mateix temps de com funciona una mica l’administració d’un municipi.

Creiem que la participació dels nens i nenes de Sant 
Cugat en la construcció col·lectiva de la nostra ciutat és 
molt important. Pensem que hem de fer possible escoltar 
la seva veu i les seves idees en temes i debats que són 
molt importants per la ciutat on viuen. Que no és només 
la ciutat dels grans, dels pares i mares, sinó que també és 
la dels infants. Ens agrada que siguin nens i nenes actius, 
no passius que només reben, sinó que també puguin dir 
la seva. Volem que els adults s’adonin que els infants 
tenen el seu punt de vista sobre els problemes i que 
reconeguin, que reconeguem tots plegats la seva capacitat 
d’opinar, de decidir i que la prenguem en consideració. 
El que volem, en definitiva, és que puguin manifestar i decidir 
com volen que sigui la seva ciutat, participar en debats, fer 
propostes, fer suggeriments i fins i tot també es puguin 
queixar sobre l’actuació municipal. Volem una ciutat amb ulls 
de nen i per això vàrem crear el Consell d’Infants com a òrgan 
estable de participació del nostre ajuntament i n’assegurem 
la seva continuïtat, per garantir el drets i l’opinió dels infants.

És una magnífica eina de participació que dóna el 
protagonisme a la nostra infància en la construcció 
col·lectiva de la ciutat.
Aporta perspectives i visions de la ciutat i les seves 
necessitats amb d’altres ulls i sensibilitats.
Es veu com una eina de participació que ens interpel·la i 
que posa al centre a la nostra infància com a ciutadanes i 
ciutadans de ple dret.

“Ripoll, una vila dels 
i pels infants.”

“El Consell d’Infants és 
una molt bona eina de 
participació ciutadana.”

“Volem una ciutat 
amb ulls d’infant per 
escoltar la seva opinió i 
garantir els seus drets.”

“Aprenem a participar 
conjuntament i millorem 
la nostra ciutat.”

Núria Perpinyà, tècnica de 
l’Ajuntament de Ripoll.

Anna Maria Fernández Garcia, regidora 
d’Educació de Sallent.

Susanna Pellicer, tinença d’alcaldia de 
Polítiques de Cicle de Vida, Progrés Social 
i Habitatge de Sant Cugat del Vallés.
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La participació dels infants i els adolescents és quelcom imprescindible; participar 
és la capacitat de decidir sobre tot allò que afecta directament o indirectament la 
nostra vida, sobre tot allò que condiciona el nostre entorn, les nostres relacions 
i les nostres possibilitats de desenvolupament personal i col·lectiu. Participar és 
un dret i aquest no ha d’estar reservat només als adults, és imprescindible que 
impliquem infants i adolescents en aquests espais de participació i decisió i els 
acompanyem perquè adquireixin les actituds, habilitats i coneixements pràctics 
que els permetran implicar-se en la societat  i desenvolupar-se com a ciutadans 
de ple dret.  
Els consells d’infants i adolescents de Vilassar de Dalt són una experiència 
necessària que ens permet millorar el nostre poble a partir de la mirada dels 
infants i adolescents i cohesionar la nostra comunitat, demostrant que ningú 
n’està exclòs. 

“Infants i adolescents participen, 
decideixen i actuen!”

Paula Lloret, regidora d’Infància, Adolescència 
i Joventut de Vilassar de Dalt.

Desprès de 6 anys de funcionament del Consell, valorem molt positivament la 
tasca feta. Hem treballat els temes que els infants proposen i veiem resultats 
pràctics, com poden ser que els infants puguin jugar millor al carrer i a les places i 
que puguin anar a l’escola amb més autonomia amb el Camí escolar segur.
Cada any el Consell es responsabilitza d’activitats concretes del poble, com ara 
organitzar la gimcana de la Festa Major. És una manera de participar molt divertida 
i creativa que suposa un aprenentatge de treball per la seva comunitat.
Conèixer de primera mà les necessitats dels infants del poble, d’una forma 
espontània i fent propostes de manera creativa és molt enriquidor. Ens ajuda a 
reflexionar sobre les polítiques socials que fem i com respondre a les necessitats i 
els drets dels infants.
És una forma molt estimulant d’acompanyar als infants a fer poble. Ens ajuda a 
comunicar-nos activament i a escoltar el seu punt de vista. 

“El consell ens anima a escoltar 
als infants i a fer les coses millor.”
Montse Albet i Noya, alcaldessa 
de Sant Cugat Sesgarrigues.

El Consell Infantil Municipal és un espai de participació 
i debat dels alumnes on es tracten temes d’interès que 
els afecten. És un òrgan de participació de caràcter 
consultiu, el qual pretén facilitar la seva participació en les 
institucions democràtiques; en aquest cas, la institució més 
propera com a ciutadans i ciutadanes és l’ajuntament.

Antonio Egea Corbalán, regidor d’Educació 
de Santa Perpètua de la Mogoda.
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Consell de Joves 
de Lleida

COMARCA:
Segrià
PROVÍNCIA:
Lleida

Renovació
El Consell es forma cada any la setmana del 20 de novembre 
i finalitza al juny amb la celebració de l’Audiència Pública per 
part de l’Alcalde al Saló de Plens.
Cada any es renova entre el 50 i el 70 per cent dels consellers 
i conselleres. El procés de renovació es fa als instituts amb 
informació prèvia i votacions. Cada centre educatiu escull 
com es realitza.

Plenari dels Infants i Adolescents de Lleida

Formar part del Consell durant dos anys m’ha brindat la opor-
tunitat de poder formar part d’un col·lectiu de joves que té 
com a objectiu millorar la ciutat.
El primer any no sabia massa bé on em posava... però se’ns 
dubte va valdre la pena. Per això vaig voler repetir i fer un pas 
més: presentar-me per la Comissió Permanent. Vaig ser es-
collida i això m’ha permès involucrar-me molt més en la dinà-
mica del Consell. Ara veig el consell des d’un altre punt de 
vista, amb més responsabilitat i molt més part de mi.
A més de conèixer gent i fer noves amistats, el Plenari m’ha 
fet créixer com a persona i m’ha fet entendre que totes les 
idees i veus són importants i respectables. M’ha ensenyat 
que en el consell no hi ha cabuda (ni n’hi hauria d’haver al 
món) dels prejudicis. Aprenem a respectar les idees i les ideo-
logies de tots els participants. 

“Participar al Consell 
de Joves ... quina gran 
experiència!!!”

Ariadna Gòdia, 16 anys, cursant 4rt d’ESO al col·legi 
Santa Anna.

Reunions del Consell
El Consell de Joves ens reunim una vegada al mes (el segon 
dimecres de cada mes). 

Funcions del Consell
- Establir un canal de participació dels infants en la vida ac-
tiva de la ciutat.
- Possibilitar i organitzar l’expressió dels criteris dels infants 
respecte el seu entorn educatiu, cultural, de lleure i urbà.
- Establir la relació dret-responsabilitat com a manera d’afa-
vorir el procés de socialització.
- Canalitzar les iniciatives i les propostes de millora de les 
condicions del desenvolupament de l’activitat, a escala muni-
cipal, dels infants i adolescents a través del debat i de l’acord 
representatius-
- Educar els infants i adolescents en la participació represen-
tativa i democràtica.
- Aconseguir que la veu dels infants obtingui la consideració 
que mereix.
- Fer que els infants coneguin els òrgans de govern de la ciu-
tat de Lleida.
- Articular un òrgan de consulta de l’Ajuntament pel que fa a 
les propostes que afecten els infants i els adolescents de la 
ciutat.
- Educar els infants i els adolescents en el dret a ser ciu-
tadans actius, possibilitant la seva participació en els afers 
de la vida col·lectiva que els són propis o pròxims en virtut 
de la seva edat, mobilitat, personalitat i de les seves tasques 
diàries.
- Garantir als infants l’oportunitat d’expressar les seves in-
quietuds de manera autèntica.
- Disposar d’un òrgan consultiu per a donar a conèixer als 
adults el punt de vista dels nois i de les noies, dels nens i de 
les nenes, en aspectes relacionats amb la ciutat.

Accions rellevants
Lligat a una demanda del curs anterior on es mostrava una 
preocupació sobre temes de bullying i assetjament escolar, 
es va proposar aquest curs anar més enllà i treballar per mi-
llorar la convivència entre els iguals. Plantejant-nos “Com vi-
vim” hem d’arribar a conclusions de què podem fer per “Con-
viure” millor.
Per donar forma a aquesta campanya s’han pensat tres ac-
cions: 
Crear un anunci o espot publicitari (títol: “La convivència no 
es cuina sola”): desprès es passarà als mitjans de comunica-
ció locals, distribució per les xarxes socials i es farà arribar als 
diferents centres i espais educatius de la ciutat.
Organitzar la “Diada de la convivència”: serà una jornada lú-
dica, festiva i educativa emmarcada en els actes de la Festa 
Major de Lleida. Un acte amb actuacions, concerts, lectura 
d’un manifest i activitats paral·leles (jocs, crear un mural, pho-
tocall...).
Crear un grafit en algun lloc visible i representatiu de la ciutat. 
Fer visible un missatge.

S`han creat diferents comissions de treball i cadascuna 
d’elles s’encarrega de preparar i dinamitzar l’acció escollida. 
Paral·lelament també es farà difusió dels actes i es convidarà 
a tots els centres educatius, grups culturals i associacions, 
etc. de la ciutat a participar-hi.

Població –     
NOM DEL CONSELL –  

Àrea a la qual pertany –  

Edat dels infants –  
Nombre d’infants – 
Data de creació  –    

Lleida
El Plenari dels Infants i Adolescents de la ciutat 
de Lleida 
Polítiques a favor de la Creativitat, la Cultura, 
l’Educació i els Esports
14 i 16 anys
59 nois i noies 
Funciona com a plenari des del curs 1998-99. El 
curs 2014-15 es desdobla en Consell d’Infants i 
Consell de Joves.

Al mes de juny es fa una sessió conjunta amb els represen-
tants del Consell d’Infants al saló de Plens de l’Ajuntament. 
L’alcalde els rep en Audiència Pública i es presenten els tre-
balls realitzats durant el curs.
La durada de les sessions és de 1h 30 minuts. 
Prèviament a les trobades, l’equip tècnic i la Comissió Per-
manent fan una reunió per tal de planificar la següent sessió. 
Aquesta Comissió Permanent ha estat escollida per la resta 
de companys i companyes i té les funcions tant de dinamit-
zar les sessions (preparar-les i dinamitzar-les) com de repre-
sentació del Consell en els diferents actes que puguin sorgir.
Normalment es dóna la benvinguda, i els membres de la Co-
missió Permanent presenten la tasca que farem i dinamitzen 
la sessió.
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COMARCA:
Selva
PROVÍNCIA:
Girona

Renovació
Cada any es renova el 100% del Consell a les escoles, 
amb una votació a partir de les candidatures dels 
nens i nenes. 

Ajuntament dels Infants 
de Lloret de Mar 

Ajuntament dels infants de Lloret de Mar 

Reunions del Consell
Les reunions es realitzen mensualment a la sala de plens i 
duren uns 90 minuts. Per altra banda també es fan trobades 
amb tècnics d’ altres àrees, polítics municipals, comissions 
de treball, reunions amb associacions, visites al territori etc... 
Sempre relacionats amb l’àrea amb la qual estigui vinculat el 
projecte que treballa el consell d’infants.

Funcions del Consell
El consell és l’encarregat d’escollir quin és el tema més adient 
per treballar durant tota l’edició de l’Ajuntament dels Infants 
d’entre totes les propostes que les escoles han fet. 
Han de transmetre als seus companys de classe les deci-
sions i les tasques encarregades des del Consell. 
Han d’informar als representants del Consell d’infants tot el 
que s’ha treballat amb la classe. 
Es fa una exposició del projecte final per tal que l’ajuntament 
el pugui dur a terme. 

Accions rellevants
Els membres del Consell d’Infants recullen propostes i idees 
per a debatre en l’espai Ajuntament dels infants de part del 
grup de referència.

S’han treballat temes com: 

El reciclatge (reflexions sobre les 3R: Reduir, Reutilitzar i Re-
ciclar).
Mobilitat (desplaçaments per anar a l’escola). 
Civisme i disseny d’una plaça de joc.
Festes culturals i festa major. 
Recorreguts i itineraris de Lloret. 
Parcs urbans i espais de Jocs.
Solidaritat i voluntariat.
Camins escolar segurs. 

Població –     
NOM DEL CONSELL –  

Àrea a la qual pertany –  

Edat dels infants –  
Nombre d’infants –  

Data de creació  – 

Lloret de Mar 
Ajuntament dels infants de 
Lloret de Mar 
Àrea d’Educació en 
col·laboració amb 
Participació ciutadana
10-11 anys
Tots els de 5è uns 
35 anualment 
Curs 2005-06
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COMARCA:
Bages
PROVÍNCIA:
Barcelona

Renovació
El consell es renova cada dos anys, la meitat del seus 
membres. El procés de renovació es fa a les escoles amb 
informació prèvia i votacions. A proposta del dinamitzador, 
cada escola tria la seva metodologia. 

Consell d’Infants 
de Manresa

Consell d’infants de Manresa

Ens agrada molt el Consell d’Infants perquè podem aprendre 
a respectar, en general, podem aprendre els valors. L’any pas-
sat ens va agradar molt ajudar i col·laborar a fer un “Campi qui 
jugui”, millor. Ens vam reunir amb altres escoles i vam apor-
tar moltes idees. Aquesta experiència ens va aportar: treball, 
amistats, diversió i poder ajudar Manresa.
Aquest any no hem fet tantes coses, de moment, però ja hem 
fet una trobada i altres activitats.
En la trobada d’aquest curs vam aprendre a respectar de dife-
rents maneres: respecte cap a nosaltres, cap a les persones, 
el medi ambient ...
Vivim el Consell amb emoció i sempre tenim ganes de tornar 
el dilluns següent per fer més activitats. Les activitats que 
ens agraden més del Consell són les que fem amb fang, amb 
cola, jocs de companyonia, respecte...

“Si m’ho vull passar bé al 
Consell d’Infants aniré.”

Anna Fornells: 11 anys, Marta Serrano: 11 anys, Abril 
Rua: 11 anys, Andrea Garrido: 12 anys, Mar Vilalta: 11 
anys.

Reunions del Consell
Les sessions a l’escola són mensuals, els plenaris són tri-
mestrals. Cada escola treballa, amb l’ajuda dels dinamitzadors 
dins del centre en una hora mensual. Les escoles que opten 
per fer l’activitat en horari extraescolar és un únic grup amb 
alumnat de 5è i 6è junt. Les escoles que realitzen l’activitat 
dins horari lectiu, es realitza a cada grup per separat.
Tota la feina feta es posa en comú en plenaris per poder pren-
dre decisions que ens permetin continuar treballant en la ma-
teixa línia a tots. En aquest plenari 5è i 6è està junt. 

Durada de les reunions: Les sessions dins l’escola tenen una 
durada d’1 hora. Els plenaris duren entre 2 i 3 hores.

Funcions del Consell
- Opinar sobre tot allò que els afecta com a infants i fer sentir 
la seva veu a la ciutat.
- Dissenyar propostes per a la millora de la ciutat per acon-
seguir una ciutat integradora que atengui les necessitats i els 
desitjos dels nens i nenes.
- Contribuir a desenvolupar en els infants capacitats que els 
ensenyin a dialogar, escoltar, pactar, col·laborar...
-Afavorir el coneixement dels valors democràtics i que apren-
guin a ser ciutadans actius i compromesos amb la ciutat.  

Accions rellevants
- Curs 2013-14: participació en el disseny de la programació 
teatral adreçada a la seva franja d’edat del teatre Kursaal de 
Manresa i estudi dels seus gustos culturals en col·laboració 
amb la Universitat Autònoma de Barcelona.
- Curs 2014-15: disseny del Saló de la infància de Nadal: 
Campi qui jugui. Tria de la temàtica, l’eix d’animació, el tipus de 
tallers i jocs, decoració, etc. Van decidir el saló que es realit-
zarà aquest hivern 2015-16.
-Curs 2015-16: participació en el projecte Manresa 2022 on 
es treballarà el respecte cap a les diferents cultures i es dis-
senyarà una placa que marcarà un itinerari del respecte per 
la ciutat. http://consellinfantsmanresa.blogspot.com.es/ 

Les accions que es proposen es duen a terme. Tot i així, la di-
fusió i el coneixement a nivell de ciutat no és massa elevada. 

Població –     
NOM DEL CONSELL –  
Àrea a la qual pertany –  
Edat dels infants –  
Nombre d’infants –  
Data de creació  –

Manresa
Consell d’Infants de Manresa
Secció d’Ensenyament
10 a 11 anys
26
Curs 2007-08
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COMARCA:
Maresme
PROVÍNCIA:
Barcelona

Renovació
El consell renova la meitat del seus membres cada any. El 
procés de renovació es fa a les escoles a partir d’informació 
prèvia i votacions. Cada escola escull els seus representants.

Consell d’Infants 
de Mataró

CONSELL D’INFANTS DE MATARÓ

És el meu primer any, m’agrada participar-hi, aprenc noves 
coses i a treballar en grup. Animaria a altres infants a partici-
par, sense vergonya, a ser al Consell d’Infants. 

És un espai on podem donar la nostra opinió, i fent peti-
tes coses podem canviar la ciutat. És el meu segon any 
de participació al Consell, l’any passat vam treballar els 
parcs i aquest el civisme, me n’emporto que he conegut 
gent nova que abans coneixia, com una veïna meva. 

“Practiqueu el civisme”

Arnau Sintes, membre del Consell.

Martí Aguilar, membre del Consell.

Reunions del Consell
Mensualment. Cada mes hi ha una reunió tècnica de pre-
paració de la sessió de treball del Consell. Periòdicament la 
secretària del Consell passa informació de seguiment a les 
direccions dels centres, a les famílies, a alcaldia i als repre-
sentants dels partits polítics.
Trobada lúdica final a proposta dels consellers/es.
Durada de les reunions: 1.5h.

Funcions del Consell
El consell és un òrgan de participació de caràcter consultiu on 
els infants poden exercir el seu dret a participar, expressar les 
seves idees, reflexions i opinions, així com proposar accions 
concretes per transformar i millorar la ciutat, és a dir, un canal 
perquè els infants participin en l’àmbit municipal, allà on es 
prenen decisions que els afectin.

Accions rellevants
Enguany el tema escollit per votació ha estat el civisme. 
Aquest curs també es decidirà el logo del Consell d’Infants. . 

Població –     
NOM DEL CONSELL –  
Àrea a la qual pertany –  

Edat dels infants –  
Nombre d’infants –  

Data de creació  – 

Mataró
Consell d’Infants de Mataró
Direcció d’Educació de 
l’Ajuntament de Mataró, 
amb el suport del Servei de 
Participació i el de Benestar 
Social
10 i 11 anys
Actualment hi participen 48 
infants, 2 consellers titulars i 
2 suplents per cada escola
15 de gener de 2015



consells d’infants i/o adolescents a Catalunya 84 consells d’infants i/o adolescents a Catalunya85

COMARCA:
Pla d’Urgell
PROVÍNCIA:
Lleida

Renovació
Cada any es renova el 50% dels membres, a partir de sol·licituds 
individuals per part dels nois i noies als dinamitzadors del 
consell, i es realitza un sorteig partint d’uns criteris previs 
que són: paritat de sexe, i garantit: la representativitat de tots 
els centres educatius de secundària del municipi, així com el 
percentatge representatiu de la nacionalitat del país i altres 
nacionalitats.

Consell d’Adolescents 
de Mollerussa 

Consell d’adolescents de Mollerussa

Nosaltres valorem el consell de participació adolescent molt 
bé ja que tothom no pot tenir la sort que es senti la seva 
proposta davant algú important com l’alcalde, Marc Solsona. 
Nosaltres tenim l’oportunitat de poder fer-ho i aprofitarem 
aquesta oportunitat amb molt bones propostes.
Què m’ha aportat? Saber que els infants també podem donar 
la nostra paraula i les nostres propostes, per exemple, l’ska-
te park, hem estat treballant des de fa molt temps i ja està 
ficat amb marxa el projecte. Hem pogut gaudir de poder fer 
l’estructura que ens agradaria segons el pressupost acordat. 
També m’ha aportat molta confiança, ja que de vegades la 
gent gran menysprea la nostra opinió i a Mollerussa, aquesta 
veu passa a ser molt important.

“La opinió de l’infant 
pot ser molt gran.”

Manu Arévalo Fernández, 15 anys, 
membre del consell.

Reunions del Consell
El consell es subdivideix en dos grups, tot i que moltes ac-
cions i reunions es fan de forma conjunta entre tots els mem-
bres. Així els dilluns i de forma setmanal es reuneixen els nois 
i noies de 2n, 3r i 4t d’ESO durant una hora i mitja, mentre que 
els dimarts, també de forma setmanal i durant una hora i mitja 
ho fan els nois i noies de 1r d’ESO.

Funcions del Consell
- Participar de forma activa en la gestió d’aquells afers de 
ciutadania que els afecten directament.
- Ser un òrgan de participació democràtica real i efectiva de 
ple dret per part dels adolescents del municipi.
- Donar a conèixer les necessitats, situació i drets dels in-
fants i adolescents del municipi a la resta de ciutadans i 
equip de govern.
- Conèixer, entendre i millorar la ciutat i l’entorn en el que 
s’estan desenvolupant a partir de la seva perspectiva i de les 
seves propostes.
- Representar als adolescents del municipi tant a nivell local, 
com autonòmic i estatal, essent la veu d’aquests, per presen-
tar propostes de millora en l’entorn i el món.
- Fer arribar i donar a conèixer les necessitats, propostes i 
aportacions dels adolescents a nivell de Catalunya (CNIAC) 
i de la resta d’Espanya (parlamento infantil online UNICEF).

Accions rellevants
Una de les accions que el consell d’adolescents de Mollerus-
sa desenvolupa és l’”AIXOPLUC”; l’aixopluc és un espai musi-
cal per a nois i noies dels 12 als 16 anys, que es dissenya, or-
ganitza i implementa de forma íntegra a partir dels membres 
del consell. Aquesta acció va sorgir fruit d’una detecció de 
necessitats als adolescents de Mollerussa que va elaborar el 
mateix consell, on es va posar de manifest que no tenien un 
espai lúdic adequat a la seva edat. A partir d’aquí, el Consell 
decideix realitzar l’Aixopluc, on tots el membres decideixen 
què fer, quan i com des de l’inici fins al final. Així tots els mem-
bres consensuen quin dia i hora es farà. A partir d’aquí es di-
videixen en comissions de treball: una elabora la proposta de 
cartell, que sotmet a votació amb la resta dels membres, i la 
que guanya es passa al dissenyador de l’ajuntament perquè 
el materialitzi. I ells fan la difusió als centres educatius i xar-
xes socials. Una altra es divideix les tasques a desenvolu-
par i en quin horari es fan: qui està a guarda-roba, qui farà el 
control d’entrada, qui estarà al bar i qui fa de control de sala 
i participa del protocol d’emergències. Una altra treballa tots 
els aspectes relacionats amb el DJ, qui d’ells punxa, quines 
cançons... així com la decoració de la sala.
Aquesta acció es realitza 3 vegades a l’any, cada aixopluc 
s’avalua per millorar el següent. I que es fa tot un treball al 
voltant de conèixer les tasques de cada tècnic (dissenya-
dors, tècnics de so, neteja...), i diferents elements legals i for-
mals, com permisos, pagar drets d’autor i comunicar l’acció a 
la policia local.

Població –     
NOM DEL CONSELL –  

Àrea a la qual pertany –  

Edat dels infants –  

Nombre d’infants –  

Data de creació  – 

Mollerussa
Consell d’Adolescents 
de Mollerussa
Regidoria de benestar social, 
ciutadania i infància
Nois i noies dels 
12 als 16 anys.
El consell està format per 
40 membres
22 de novembre del 2006

A part d’aquestes reunions setmanals hi ha reunions específi-
ques de cada comissió creada. Les comissions les decideixen 
els membres del consell de forma anual, i s’organitzen a dos 
nivells: un fa referència a temes específics com ara ràdio, ci-
bercorresponsals, participació en actes..., mentre que d’altra 
banda es creen comissions en funció del centre educatiu al 
que pertanyen els membres del consell, a fi i efecte de fer el 
seguiment dels encàrrecs que tenen com a representants de 
tots els nois i noies de Mollerussa.
De forma anual s’organitzen un mínim de 3 audiències direc-
tes amb l’alcalde de la ciutat, essent els membres del consell 
els encarregats de sol·licitar-les a alcaldia i gestionar-les: així 
els membres es reparteixen i consensuen els rols de porta-
veu, secretari/a...
La dinamització va a càrrec de dos educadors, i s’utilitza una 
metodologia de treball basada des dels nois i noies amb els 
nois i noies, on els dinamitzadors són facilitadors del procés, 
on es fomenta i respecta l’autonomia de treball i decisió per 
part dels nois i noies que formen part del consell.
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COMARCA:
Vallès Oriental
PROVÍNCIA:
Barcelona

Renovació
Cada any es renova el 100% dels membres. A partir de 
candidatures per part dels nens/es realitza una votació. 

Consell d’Infants de 
Mollet del Vallès 

Consell d’infants de Mollet del Vallès

Ens sentim orgullosos de viure a la nostra ciutat.
Personalment he estat escollit pels meus companys per 
representar-los i transmetre el treball que anàvem fent a la 
classe. M’he trobat amb nens/es d’altres escoles de Mollet i 
entre tots ens hem explicat i après moltes coses.
El que més m’ha impressionat ha estat assistir al Ple Muni-
cipal de l’Ajuntament. Hi havia l’alcalde, els regidors i tots els 
nens/es que vam ser escollits com a regidors de les escoles.
Estic orgullós perquè sortim en diferents mitjans de premsa i 
no oblidaré mai aquesta experiència.

“No oblidaré mai 
aquesta experiència.”

“M’he trobat amb nens 
d’altres escoles de Mollet i 
entre tots ens hem explicat 
i après moltes coses.”

“Participar en aquesta 
experiència ha estat 
divertit i interessant.” 

Ismael Sut, 10 anys, membre del consell.

Funcions del Consell
- Potenciar i dinamitzar la participació dels infants, fent pos-
sible el debat sobre la vida de la ciutat.
- Promoure un escenari que esdevingui educatiu a la vegada 
que participatiu.
- Promoure un espai on els infants es puguin expressar en 
relació als temes que els interessen alhora que aprenen els 
valors democràtics.
- Fer possible que els infants siguin subjectes actius de la 
nostra societat.
- Estrènyer els lligams entre les escoles i l’ajuntament po-
tenciant una col·laboració més pròxima entre aquestes ins-
titucions.
- Donar a conèixer als adults el punt de vista dels infants no 
només en temes estrictament infantils sinó tots els aspec-
tes relacionats amb la ciutat, desenvolupant així, una major 
sensibilitat cap a la relació entre ciutat i infant.

Accions rellevants
Un dels treballs portats a terme pel CIM ha estat el de 
conèixer i donar a conèixer el patrimoni material de Mollet. 
Mitjançant una enquesta i un joc de pistes al Parc de Can 
Mulà es fa reflexionar als alumnes sobre alguns dels ele-
ments del patrimoni de la ciutat. Se’ls convida a que facin 
una llista amb els 10 elements que sota la seva visió d’infants 
serien els més significatius del nostre patrimoni. 
Els 25 regidors-representants del CIM es reuneixen de cara a 
compartir i posar en comú les llistes dels 15 centres educa-
tius que formem part del projecte i elaborar la llista de les deu 
meravelles de Mollet, el resultat de la qual és:

1. Menhir de Mollet
2. Pl. Prat de la Riba 
3. Boscos i conreus de Gallecs
4. Museu i casa del pintor Abelló
5. Indústries històriques 
6. Església de Sta. Maria de Gallecs
7. Escultures al carrer 
8. Parcs de la ciutat 
9. Campanar i església St. Vicenç
10. Casa de la Vila

Es presenta el resultat en el Ple municipal. L’alcalde demana 
que els alumnes-regidors facin la gravació d’un vídeo de di-
fusió del nostre patrimoni per a la població. Aquest vídeo està 
penjat a la pàgina web municipal. 

Població –     
NOM DEL CONSELL –  

Àrea a la qual pertany –  
Edat dels infants –  
Nombre d’infants –  

Data de creació  –

Mollet del Vallès
Consell d’Infants de 
Mollet del Vallès
Regidoria d’Educació
10 i 11 anys 
El Consell està format 
per 25 membres
28 de gener de 2007

Reunions del Consell
El nostre consell s’emmarca entre el 1r i 2n trimestre.
La proposta per desenvolupar aquest projecte educatiu és la 
programació d’unes activitats didàctiques que exemplifiquin 
i exposin el funcionament i les dinàmiques de l’Ajuntament a 
través de models participatius i democràtics.

Les activitats i l’esquema de treball es centrarà, cada any, en 
un aspecte en concret, bé sigui a iniciativa dels propis alum-
nes o bé sigui per encàrrec del propi alcalde. La proposta 
del CIM és treballar en tres blocs: el primer bloc contempla 
la part teòrica, portada a terme a la mateixa aula del centre 
educatiu per part del tutor/a amb el guiatge d’una llibreta amb 
els conceptes a explicar. En aquest bloc es contempla la vi-
sita a l’Ajuntament. El segon bloc de treball és l’elecció dels 
representants al Consell Municipal. Es farà a través d’unes 
eleccions populars entre tots els alumnes de cada classe. 
Després, i alternativament, es convocarà els “regidors”, al Ple 
del Consell Municipal durant el curs escolar, amb la idea que 
aportin la veu dels nens i nenes de Mollet i, en concret, del 
tema treballat o de qualsevol altre que els generi inquietud. 
Per últim, el tercer bloc és el referent al treball vers l’encàrrec i 
elaboració de propostes que presentaran en el Ple municipal.
Es fan 4 trobades amb els 25 alumnes-regidors i 2 trobades 
on es convida a participar a tot l’alumnat participant al CIM 
(entre 600 i 700 alumnes). Són trobades mensuals amb una 
durada aproximada de 2 hores. 
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L’equip de tècnics de l’àrea de Comunitat i Persones estem molt 
satisfets de l’experiència que ens proporciona el Consell dels Infants. 
La veu dels infants és fonamental per entendre, des d’una perspectiva 
neutre i il·lusionant, la gestió d’allò què realitzem des del municipi.

La contribució que els nens i nenes fan durant el procés del Consell ens 
ajuda a avançar en el propi projecte, però sobretot ens aporta observacions 
del tot enriquidores que, a la pràctica, poden arribar a consolidar-se en 
accions que contribueixin al benefici de la comunitat. També ens aporta 
un recull d’observacions que ens permeten realitzar autocrítica, concepte 
que sovint desplacem per una visió errònia de la nostra condició d’adults.

Participem del Consell dels Infants des de diferents perspectives: 
vivim tot el procés amb entusiasme i gratitud per allò que recollim 
i ens emportem dels nens i les nenes que hi participen.

“Una màquina del temps: 
observem d’on venim, valorem 
allò que fem i recollim les 
inquietuds del futur.”

La participació infantil en un consell d’infants és una experiència 
engrescadora des del seu inici, amb un procés de selecció entre els alumnes 
que elegeixen un representant de la classe amb un treball i la il·lusió amb que 
reben la notícia les famílies de que el seu fill ha estat escollit. 

És un primer espai de trobada a la seu del Consell, el Castell de Cornellà, que 
es converteix en una plataforma que genera oportunitats i aprenentatge, un 
exercici per a la participació, on aprenen a escoltar l’opinió dels altres, a parlar 
de drets i deures dels infants i de temes que els afecten a la ciutat. 

És l’oportunitat de parlar en públic, de realitzar murals, campanyes, 
consensuar amb els companys i compartir nous espais en els que faran 
noves amistats i aportaran la seva visió com a infant.

És un aprenentatge en el camí envers la ciutadania activa i compromesa que 
els ajudarà a créixer com a ciutadans.

És un projecte sempre il·lusionant pel dinamisme 
que aporten tots els nois i noies, que decideixen 
participar lliurement. És molt gratificant conèixer 
infants amb tanta motivació per contribuir i 
millorar el funcionament de la seva ciutat.

Valoro el Consell molt positivament, és una gran 
oportunitat perquè els infants i adolescents siguin 
escoltats. 

El Consell m’ha fet veure que els infants i adolescents 
tenen moltes coses a dir i els hi agrada ser escoltats.

Com un acompanyament a uns adolescents que tenen 
moltes ganes de participar.

El consell és un magnífic espai de participació on els 
infants aprenen a escoltar, parlar i opinar sobre aspectes 
de la seva ciutat, i els adults tenim la oportunitat de veure 
la ciutat amb ulls d’infant.

Al llarg d’aquests 6 cursos que porto dinamitzant el 
consell ha estat una experiència molt engrescadora. He 
aprés a escoltar-los, a tenir en compte les seves i idees i 
respectar els seus ritmes de treball. 

Les diferents sessions dels consell dels infants les visc 
amb il·lusió i inquietud, i l’audiència final la visc amb molta 
emoció. Treballar per la participació dels infants requereix 
un esforç d’adaptació i un aprenentatge constant.

El dret a la participació és un dret fonamental que 
requereix, també, d’un procés d’aprenentatge. La 
participació ens fa més lliures, més responsables i, 
alhora, més conscients de la viabilitat i de les dificultats 
de dur a terme nous projectes o reformes. La ciutat 
democràtica és una ciutat construïda per i amb la 
gent. Els consells d’infants i altres programes de 
participació infantil constitueixen, doncs, un potent 
instrument a l’abast dels infants, que els permet 
exercir el dret de ciutadania i implicar-se i actuar amb 
l’objectiu de transformar la seva pròpia ciutat o poble.

“El consell d’infants és una 
plataforma d’oportunitats.”

“Els infants, ciutadans 
del ple dret.”

“Tots hi podem 
dir la nostra.”

“El consell és un 
espai on els infants 
aprenen a pensar, 
dialogar i opinar.”

Laura Cantenys Garriga, dinamitzadora del Consell d’Infants 
(Departament de Polítiques de Família) de Cornellà de Llobregat.

Helena Gregorio Fernandez, 
tècnica de la secció d’Educació de 
l’Ajuntament del Prat de Llobregat.

Ana Cortada, tècnica de Figueres.

Ester Cruz Casals, tècnica de Granollers. 

Africa Parra, tècnica d’Esplugues.
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Els infants amb la seva creativitat i innocència són capaços 
de tenir iniciatives molt valuoses i productives.

M’ha agradat molt poder participar dels sis cursos del Consell d’Infants de Centelles. 
Aquest òrgan de participació infantil ha permès que, mica en mica, sigui present 
l’opinió dels més petits en la dinàmica del municipi i m’ha fet veure com són de 
responsables i es motiven quan se’ls ofereix l’oportunitat d’expressar-se.

Durant els primers cursos, treballar era una mica més complicat ja que el Consell 
s’havia de donar a conèixer. Mitjançant les accions que hem dut a terme (participació 
en diades festives, campanyes de sensibilització a peu de carrer i el suport de 
l’Ajuntament i les escoles), s’ha pogut visibilitzar l’òrgan i que els infants participin 
amb més ganes i motivació.

Personalment penso que és molt important, pels pobles i municipis, disposar 
d’òrgans que els permetin obtenir l’opinió dels més petits. Es construeixen identitats 
molt més democràtiques i els fa més crítics, reflexius i sensibles amb els problemes 
i necessitats del seu poble i veïns. Aquest procés d’aprenentatge genera identitats 
molt més arrelades amb el territori.

“Donem veu als infants, 
tenen molt a dir.”

“Amb els Consells Es construeixen 
identitats molt més democràtiques 
i els fa més crítics, reflexius i 
sensibles amb els problemes i 
necessitats del seu poble i veïns.”

Marta Riera, educadora 
social de Callús.

Una eina molt útil perquè generalment la participació 
representativa té greus mancances de deliberació 
col·lectiva, comunicació i retorn. I en l’estructura 
que s’ha dissenyat del consell d’infants són tots els 
alumnes de les classes de 5 i 6è els que assumeixen 
els compromisos i propostes, deliberant conjuntament 
i decidint de manera assembleària. El representant 
té legitimitat però és una peça més de l’engranatge 
democràtic

El Consell d’Infants, al llarg dels set anys de funcionament, ha permès 
començar a visibilitzar, de manera lenta però ferma, que la participació 
infantil és més que un dret recollit a la Convenció i que els infants han de 
poder participar en la vida pública com a ciutadans de ple dret que són, 
ser escoltats i tinguts en compte i poder fer accions per millorar la seva 
qualitat de vida i la de la resta de ciutadans/es. I així ho reivindiquen els 
representants del Consell cada vegada que senten que els han deixat al 
marge. I amb això és amb el que em quedo del Consell d’Infants: amb la 
capacitat de compromís, d’implicació, de motivació dels representants 
quan tenen l’espai on expressar les seves opinions, propostes i demandes 
com a ciutadans-infants i amb la convicció de la funció educativa de la 
participació per garantir una ciutadania implicada, responsable i crítica.

La cultura d’infància i l’educació sempre han tingut força 
al municipi, i ha estat una decisió afortunada i gens 
casual entomar la proposta de Diputació i, juntament 
amb 7 municipis més, crear els primers consells d’infants 
a l’any 1998.

Participar d’aquell moment i acompanyar l’evolució del 
consell aquests 18 anys com a tècnica referent ha estat 
una experiència significativa. En molt moments, l’escolta 
de les aportacions dels nens i nenes dels diversos 
consells m’ha fet qüestionar els meus punts de vista 
adults i m’han donat una visió diferent de l’entorn més 
amable i acollidora però no menys real.

Un consell d’infants és necessari i útil, humanitza 
els temes que se’ls proposen i les persones que hi 
intervenen. En les seves aportacions tenen en compte 
totes les persones, per això convé que siguin ciutadans 
dels present i influeixin en fer un poble a la seva mida, ja 
que així serà un poble per a tothom.

“Un veritable espai de 
deliberació col·lectiva, 
d’aprenentatge 
assembleari.” “Em quedo amb la capacitat 

de compromís, d’implicació, de 
motivació dels representants 
quan tenen l’espai on 
expressar les seves opinions, 
propostes i demandes.”

“Creure en els infants, 
treballar amb ells, 
ens ajuda a millorar 
col·lectivament.”
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Mònica Cano, tècnica de Consell d’Infants de Centelles.

Mercè Costa, dinamitzadora del Consell 
d’Infants de Castellar del Vallès.
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Solsona. Lleida.Ripoll. Santpedor.

Manresa.
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COMARCA:
Baix Empordà
PROVÍNCIA:
Girona

Renovació
El consell es renova cada any, en el 50% dels seus membres. 
Les escoles informen prèviament i es fan votacions, a partir de 
candidatures dels nens i nenes. Es tracta d’un grup d’infants 
– uns vint-i-un actualment- escollits pels mateixos nens i 
nenes, dels cursos de 5è i 6è de les escoles de Palafrugell. 
Cada aula escull un nen o una nena. Pel que fa a l’escola, es 
vetlla per a què en la representació de les diferents aules hi 
hagi un equilibri entre els nens i les nenes.

Consell dels Infants 
de Palafrugell

Consell dels Infants de Palafrugell

Funcions del Consell
- Detectar aquells aspectes i temes que consideren millora-
bles del municipi que passen desapercebuts als adults, i par-
ticipar en la construcció dels projectes de la ciutat.
- Proposar els temes que volen treballar.
- Valorar la situació actual del tema que cal analitzar, donar 
idees, debatre-les i fer propostes concretes d’actuació.

Manteniment de parcs i jardins
Esports
Policia
Ajudes a les associacions per fer activitats
Biblioteca, teatre, cinema

QUINES SÓN LES ACTUACIONS QUE CONSIDEREU 
PRIORITÀRIES?
    
1. Ajuts a les famílies amb pocs recursos
2. Educació i formació
3. Arreglar carrers

Com a novetat, en el pressupost municipal de 2016 s’incor-
pora una partida de 2.000 € que el Consell dels Infants ha 
de decidir a què es destinen. Feta la deliberació, els nois i les 
noies han decidit que es destinarien a Educació i formació i 
concretament a l’adquisició de llibres de text socialitzats per 
a les escoles.

Accions rellevants
- Una acció rellevant que està desenvolupant el Consell dels 
Infants de Palafrugell.

A la primera sessió del Consell dels Infants del curs 2015-
2016 que es va dur a terme el 19 d’octubre de 2015 es va 
tractar i debatre el tema dels Pressupostos municipals 2016. 
A les escoles havien treballat prèviament què és un pressu-
post i per a què serveix. 
Els resultats de l’enquesta a les diferents escoles de Pala-
frugell sobre el pressupost municipal 2016 són els següents: 

ON CREUS QUE L’AJUNTAMENT POT ESTALVIAR DINERS? 
(per ordre de prioritats)

Biblioteca, teatre, cinema
Ajudes a les associacions per fer activitats
Esports
Policia
Manteniment de parcs i jardins
Recollida d’escombraries
Arranjament de carrers
Educació i formació
Ajuts a les famílies amb pocs recursos
Serveis per trobar treball a persones sense feina

ON CREUS QUE L’AJUNTAMENT POT GASTAR MÉS DI-
NERS?

Ajuts a les famílies amb pocs recursos
Serveis per trobar treball a persones sense feina
Educació i formació
Arranjament de carrers
Recollida d’escombraries

Població –     
NOM DEL CONSELL –  

Àrea a la qual pertany –  
Edat dels infants –  
Nombre d’infants –  
Data de creació  –

Palafrugell
Consell dels Infants 
de Palafrugell
Educació
10-12 anys
21
13/11/2012

Reunions del Consell
Cada 2 mesos.
Durada de les reunions: 1h 1/2.
La periodicitat de les reunions és d’un cop cada dos mesos, 
fora de l’horari escolar. Les reunions es duen a terme a la Sala 
de Plens de l’Ajuntament i són presidides per l’Alcalde i assis-
teix sempre el regidor d’Educació. La reunió també compta 
amb el suport del Secretari, l’Interventor i la cap d’Àrea d’Edu-
cació i personal tècnic. Hi assisteix públic.
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Funcions del Consell
Els objectius generals del Consell d’Infants de Parets són:  
- Fomentar la participació dels infants en els afers del mu-
nicipi.
- Millorar la ciutat incorporant els punts de vista dels nens i 
les nenes.
- Aprofundir en el coneixement que els infants tenen del mu-
nicipi.
- Aprendre el funcionament de les institucions democràti-
ques, sobretot l’Ajuntament.
- Promoure la participació dels infants a la ciutat.
- Formar persones capaces de viure i conviure en una co-
munitat.
- Aproximar els nens i les nenes al valor de la democràcia i la 
participació.
- Promoure els hàbits i actituds dialogants dels infants.
- Afavorir l’adquisició de competències i habilitats socials, 
com ara parlar en públic, saber escoltar i tenir en compte di-
ferents punts de vista, expressar opinions pròpies, relacio-
nar-se amb persones diferents, moure’s per la ciutat, buscar 
informació, etc.

Per tal d’assolir aquest objectius, el Consell d’Infants de Pa-
rets té dues línies principals d’actuació: 
1. Desenvolupar un projecte específic de curs com a resultat 
de l’Encàrrec realitzat per l’alcalde de la ciutat en el Plenari 
de Constitució. 
Aquest projecte és elaborat pels responsables del Consell a 
començament de cada curs en funció de l’Encàrrec, amb els 
següents criteris generals: 
- Permetre als nens i nenes conèixer de prop alguna àrea es-
pecífica de l’administració municipal (aquella relacionada amb 
el tema de l’encàrrec), a poder ser de forma presencial (visita) 
i/o a través d’una entrevista o diàleg amb algun responsable 
polític i/o tècnic de l’àrea en qüestió. 
- Incloure una o més activitats en què els consellers i conse-
lleres hagin de demanar la col·laboració dels seus companys 
dels cursos de 5è i 6è, de manera que aquests també se sen-
tin partícips dels treball del Consell. 
- Oferir a les escoles materials i instruments perquè, a dife-
rents ritmes i nivells, les escoles puguin fer visible el treball 
del Consell d’Infants a tota la comunitat educativa sense que 
això els suposi un increment de la seva feina.  
- Partir de la metodologia de l’Aprenentatge i Servei. 

2. Dinamitzar i gestionar el funcionament de la Bústia del 
Consell. 
El disseny i el funcionament de la Bústia ha estat decidit pels 
propis consellers i conselleres. Es troba a cada escola i és 
un espai de participació espontània obert a tots els nens i 
nenes. 
Els consellers i conselleres gestionen les demandes (críti-
ques, propostes, preguntes, felicitacions) relacionades amb 
la ciutat que els seus companys i companyes hi formulen. 

COMARCA:
Vallès Oriental
PROVÍNCIA:
Barcelona

Renovació
Cada any es renova el 50% dels membres del Consell. 
Concretament, els infants que acaben la Primària deixen 
també el Consell.

Consell d’Infants 
de Parets del Vallès 

Consell d’Infants de Parets del vallès

Al Consell d’Infants pensem objectius per millorar el 
poble des de la visió dels nens i adolescents. A mi 
m’agrada com treballem en equip i també perquè ens 
donen l’oportunitat de dir la nostra opinió. Em fa ser 
més responsable i saber el que serà treballar quan 
sigui més gran.

“Crec que el Consell 
d’Infants és important per 
la millora del nostre poble 
i els seus habitants.”

Maria Casanovas Peiró, Àneu Puértolas Duce i 
Vinyet Idañez Epejo.

Reunions del Consell
El Consell d’Infants de Parets es reuneix una vegada al mes 
en una sessió de 90’ que se celebra a les 9h del matí, cada 
mes en una escola diferent. 
Tots els consellers i conselleres porten una llibreta on apun-
ten l’ordre del dia i els acords de la reunió. 
Actua de moderador/a i secretari/a un membre del Consell 
voluntari en cada sessió. 
Al mes d’octubre se celebra la constitució del Consell a la sala 
de plens de l’ajuntament i el mes de juny el Plenari de Tanca-
ment, també a la sala de plens.

Població –     
NOM DEL CONSELL –  

Àrea a la qual pertany –  
Edat dels infants –  
Nombre d’infants –  
Data de creació  –

Parets del Vallès
Consell d’Infants de Parets 
del Vallès
Servei d’Educació
10 i 12 anys
19 infants 
Juny del 2013 
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COMARCA:
Maresme
PROVÍNCIA:
Barcelona

Renovació
El Consell té una durada màxima de 2 anys, s’inicien en el 
Consell els alumnes de 5è de primària i finalitza a 6è de 
primària. Cada any es renova el 50% dels membres que 
formen part del Consell per tal de garantir la continuïtat del 
procés. 

Consell d’Infants 
de Premià de Mar 

Consell d’infants de Premià de Mar

Penso que puc ser una bona consellera perquè sóc 
molt responsable, cuidadora i també una bona veu per 
la classe i l’escola. 
Em sembla molt bé que es faci aquesta activitat, per-
què crec que amb l’ajuda dels nens podem fer que sigui 
una vila meravellosa i que tothom estigui a gust.
El Consell d’Infants és un projecte amb molt d’ingeni, 
divertit i també aprens. 
El Consell d’Infants crec que pot ajudar molt al nostre 
poble. A més, també és una activitat divertida per als 
nens i també demostra que els nens també són impor-
tants per al poble. 
Crec que aquest poble necessita vàries coses i amb el 
Consell les podem millorar. 
També ajuda a la gent del poble a sentir-se més a gust.   

“Vull fer de Premià un 
poble meravellós.”

Aina Gómez, consellera (10 anys).

Reunions del Consell
Es reuneix mensualment. 
El portaveu llegeix l’ordre del dia i van seguint l’ordre. Les di-
namitzadores recolzen però són els infants els que consen-
suen amb les respectives classes els temes de l’orde del dia. 
Seguidament, exposen i defensen les opinions recollides.
El Consell d’Infants està estructurat en un sol grup i dos di-
namitzadores.

Funcions del Consell
- Dret a participar.
- Recollir els interessos dels nens i nenes.
- Expressar i donar la seva opinió.
- Crear propostes sobre accions concretes.

Accions rellevants
“1a Jornada intergeneracional de la cultura”
En la segona legislatura del Consell d’Infants a proposta dels 
nens i nenes de 5è i 6è de primària de les escoles públiques 
i concertades del municipi, s’ha volgut treballar amb els avis 
del municipi. 
Per poder portar a terme aquesta tasca i explicar el projecte, 
els membres del Consell d’Infants van contactar amb les en-
titats de gent gran del municipi, les quals es van mostrar en 
tot moment disposades a col·laborar. 
A partir d’aquí, el Consell i les entitats de gent del municipi 
gran van treballar plegats per desenvolupar la proposta de 
disseny de la “1a Jornada intergeneracional de la cultura” . 
Van comptar també amb la col·laboració de la Ràdio Munici-
pal, El Museu d’Estampació i l’Escola Municipal de Música.
La proposta tenia com a finalitat fomentar la bona convivèn-
cia, de forma lúdica i pedagògica, respectant a les persones 
i al seu entorn, així com desenvolupar la capacitat d’ajudar, 
compartir i ser responsables. 
El dia 12 de novembre es va celebrar a la Plaça de la Sardana 
de Premià de Mar la 1a Jornada intergeneracional de la cul-
tura, que va comptar amb la presència del Sr. Miquel Buch, 
alcalde de Premià de Mar i la Sra. Esmeralda Calleja, regidora 
d’Ensenyament.
L’activitat va reunir aproximadament 650 nens i nenes del 
municipi i al voltant de 30 avis. 

L’acte va consistir en un seguit d’activitats que van resultar 
molt engrescadores, primer es va fer una presentació de la 
jornada per part dels consellers/es, un parlament per part del 
portaveu del Consell d’Infants i un parlament de l’Alcalde. 
Seguidament va sonar l’himme del Consell d’Infants, compo-
sat pels nens i nenes de les escoles de Premià de Mar i musi-
calitzat per alumnes de l’Escola Municipal de Música.
Seguidament, un representant de cada classe de les esco-
les del municipi va llegir un petit fragment de l’obra El Petit 
Príncep, d’Antoine Saint-Exupéri. Els infants van triar aquest 
fragment perquè parla dels valors de l’amistat. 
Posteriorment van començar les activitats amb els avis, els 
nens i nens es van reunir en grups i a cada grup se li va assig-
nar un o dos avis. La primera activitat va ser “relacionem-nos” 
que va consistir en què els avis explicaven una història als 
infants i després la comentaven. En la segona part d’aquesta 
activitat els infants van fer una entrevista als avis.
Una activitat que va agradar molt va ser l’Art músic, que va 

Població –     
NOM DEL CONSELL –  

Àrea a la qual pertany –  

Edat dels infants –  
Nombre d’infants –  

Data de creació  –

Premià de Mar
Consell d’Infants de 
Premià de Mar
El departament impulsor del 
Consell és el Departament 
d’Educació
10 i 11 anys
El Consell està format per 
23 membres
1 de març de 2014

consistir fer sonar una peça musical, mentre els nens i nenes 
es convertien en artistes, havien de pintar sobre una cartolina 
els que la música els inspirava.
Els nens amb la col·laboració dels avis també van dissenyar 
punts de llibres. Tot els material elaborat durant la jornada, 
estarà exposat properament en el Museu Municipal, a fi que 
les famílies, entitats i escoles puguin veure les creacions dels 
petits artistes.
La jornada va finalitzar amb una cercavila per la plaça, els 
consellers i conselleres recollien als avis que havien partici-
pat a la jornada i sota els aplaudiment dels nens i nenes se’ls 
acomiadava, agraint la seva participació. 
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COMARCA:
Baix Camp
PROVÍNCIA:
Tarragona

Renovació
Inscripció prèvia del centre educatiu via oferta ARE, recursos 
educatius de l’Ajuntament de Reus al http://www.reus.cat/
ares/infants-ciutadans. El procés de treball, que comença als 
centres educatius amb tots els alumnes i segueix al Consell 
d’Infants amb representants escollits per cada escola, consta 
de tres moments diferents: 
3 sessions a l’escola, amb tots els alumnes de 5è, a la darrera 
sessió es fa la votació per escollir democràticament els 
consellers del centre. 

3 sessions a l’Ajuntament amb el Consell Municipal d’Infants 
ja escollit: 
Per conèixer-nos, treballar, posar en comú les propostes de 
les escoles i escriure el document final que presentarem el 
dia de l’Audiència Pública a l’alcalde.

L’Audiència Pública, al Saló de Plens de l’Ajuntament, amb 
el Consistori, les famílies, els mestres i resta de comunitat 
educativa; i els mitjans de comunicació.

Consell dels 
Infants de Reus 

Consell dels Infants de Reus

Com valores el Consell? Els nens i les nenes, com a ciutadans 
i ciutadanes de Reus, tenim el dret d’expressar-nos lliurement 
davant del nostre Ajuntament, i estem convençuts que ens 
escoltareu amb atenció i que recollireu les nostres propostes 
per a que ajudin a fer un Reus millor.

“Escolteu-nos”

Infant, membre del consell.

Reunions del Consell
Durant el curs següent, el Consell d’Infants fa diverses reu-
nions amb tècnics municipals per al seguiment de les pro-
postes presentades. La darrera reunió es fa amb l’alcalde, per 
fer-ne el retorn.
També es fan altres activitats o actes puntuals de ciutat on 
es convida expressament al Consell d’Infants durant l’any del 
seu mandat.

Funcions del Consell
- Potenciar i dinamitzar la participació dels infants, fent pos-
sible el debat sobre la vida de la ciutat.
- Promoure un escenari que esdevingui educatiu a la vegada 
que participatiu.
- Promoure un espai on els infants es puguin expressar en 
relació als temes que els interessen alhora que aprenen els 
valors democràtics.
- Fer possible que els infants siguin subjectes actius de la 
nostra societat.
- Estrènyer els lligams entre les escoles i l’ajuntament po-
tenciant una col·laboració més pròxima entre aquestes ins-
titucions.
- Donar a conèixer als adults el punt de vista dels infants no 
només en temes estrictament infantils sinó tots els aspec-
tes relacionats amb la ciutat, desenvolupant així, una major 
sensibilitat cap a la relació entre ciutat i infant.

Accions rellevants
TEMES TREBALLATS FINS A LA DATA

Curs 99-00 El logo del Consell d’Infants/El carril bici/El nom 
d’una plaça/ Els espais de joc a la ciutat
Curs 00-01 L’absentisme escolar/Biblioteques púbiques
Curs 01-02 Els semàfors acústics
Curs 02-03 El Parc de Nadal
Curs 03-04 Les Festes Majors de la ciutat
Curs 04-05 Itineraris segurs i sostenibles per anar de casa a           
l’escola a peu
Curs 05-06 El civisme
Curs 06-07 La cohesió social i la diversitat
Curs 07-08 Les activitats extraescolars. El temps de lleure.
Curs 08-09 El medi ambient a l’escola
Curs 09-10 El consum responsable
Curs 10-11 L’esport i l’activitat física
Curs 11-12 La família
Curs 12-13 L’alimentació saludable
Curs 13-14 Reus, la meva ciutat
Curs 14-15 La igualtat de gènere. La igualtat d’oportunitats
Curs 15-16 Reus, Capital de la Cultura Catalana 2017

Població –     
NOM DEL CONSELL –  

Àrea a la qual pertany –  

Edat dels infants –  
Nombre d’infants –  
Data de creació  –

Reus
Consell dels Infants de Reus, 
dins el programa Infants 
Ciutadans
Àrea d’Ensenyament i Política 
Lingüística
10-12 anys
900
1998
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COMARCA:
Ripollès
PROVÍNCIA:
Girona

Renovació
Els alumnes de 6è de les escoles de Ripoll seran informats a 
la pròpia escola per la persona responsable de participació i 
civisme de l’Ajuntament de Ripoll del que significa formar part 
del consistori infantil i quines son les accions que hauran de 
portar a terme al llarg del curs.
Els alumnes de cada escola que es presentin com a voluntaris 
hauran de fer una “campanya electoral” o presentació davant 
la resta d’alumnes de la classe per tal que els votin per 
representar-los al Ple. 

Consistori Infantil de 
l’Ajuntament de Ripoll 

Consistori Infantil de L’ajuntament de Ripoll

Reunions del Consell
Hi ha 5 plens anuals repartits al llarg de l’any. En el cas que 
sigui necessari es pot organitzar un ple extraordinari. Per al-
tra banda hi ha sessions de treball gairebé tots els dilluns del 
curs escolar, exceptuant èpoques de vacances. Aquestes 
sessions son quan els infants surten de l’escola, a les 5:15 de 
la tarda, i es fan a l’ajuntament de Ripoll. Acostumen a tenir 
una hora de durada i s’analitza la proposta amb la que s’està 
treballant actualment. Si cal, i l’activitat que es prepara ho re-
quereix, l’òrgan és reuneix més dies o més estona.
Acostumen a ser d’1 hora ja que es té molt en compte que 
els infants ja porten tot el dia a escola. Si cal es programa una 
reunió per un altre dia.

Funcions del Consell
- Proposar, discutir i dissenyar millores reals de la vila. 
- Programar i executar actes propis del consistori adreçats 
a la ciutadania. 
- Ser un òrgan consultiu de diferents projectes de Ripoll. 
- Representar la vila en diferents actes.

Accions rellevants
El consistori Infantil de Ripoll ha organitzat actes amb gran 
èxit a la Vila. Per exemple la cagada de Tió Popular en que 
hi participen més de 300 infants, diferents accions en les 
que recapten diners per entitats de la població o per entitats 
que ells escullen (per exemple aquest curs s’ha organitzat 
un concert benèfic en el que tots els diners s’han entregat 
a AFANOC).

Població –     
NOM DEL CONSELL –  

Àrea a la qual pertany –  

Edat dels infants –  
Nombre d’infants –  
Data de creació  –

Ripoll
Consistori Infantil de 
l’Ajuntament de Ripoll
Àrea de Participació, 
convivència i seguretat
11-12 anys
10 infants
Octubre del 2012 

Les votacions dels candidats es faran de forma secreta i 
en l’elecció hi participaran tots els alumnes de la classe. El 
2 candidats o candidates més votats seran els representats 
que formaran part del consistori Infantil. Els dos següents 
més votats quedaran en llista d’espera i seran els suplents 
en cas que els escollits no puguin assistir a alguna activitat. 
En el cas d’empat a l’escola, serà aquesta la que decideixi 
com es trenca l’empat i prengui la decisió que cregui més 
convenient.

 El Ple de constitució 

El Ple de constitució es celebrarà el mes d’octubre. Al Ple de 
constitució hi hauran d’assistir tots els alumnes escollits a 
les 5 escoles i es recomanable que hi assisteixin els infants 
suplents. Al Ple s’haurà d’escollir l’infant que serà alcalde o 
alcaldessa a través de votació. d) La forma en què s’haurà 
d’escollir l’alcalde. Cadascun dels infants escollits haurà de 
fer un parlament explicant perquè és el millor candidat per 
ser alcalde. Cada infant farà 3 propostes que haurà treballat 
amb el grup de classe però que ell o ella haurà prioritzat. No 
podran ser més de tres per tal que tots els infants tinguin 
la mateixa oportunitat. Una vegada els candidats hagin 
presentat davant el plenari la seva candidatura, en votació 
secreta escolliran el representant que considerin el millor per 
fer les funcions d’alcalde o alcaldessa. L’infant més votat serà 
el que farà la funció d’alcalde o alcaldessa al llarg del curs 
escolar. El segon infant més votat serà l’encarregat d’ocupar 
el lloc de tinent d’alcalde, i també entrarà a formar part de la 
votació de regidories. Secretaria: ocuparà el càrrec el tercer 
infant més votat i no ocuparà cap càrrec de regidories. La 
mesa de votació estarà formada pel candidat més jove i el 
candidat més gran. En aquest Ple es determinarà la regidoria 
que li pertocarà a cada infant. Per evitar malentesos es 
sortejaran de la següent manera: S’escriuran els noms de 
tots els infants i es dipositaran en una urna. S’escriuran les 
regidories i es dipositaran en una altra urna. Es buscaran 
dues mans innocents del públic i cada un s’encarregarà de 
treure una butlleta d’una urna diferent. El nom que surti es 
relacionarà amb la regidoria que surti de l’altra urna.
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El Consell ens fa tocar de peus a terra i recordar quins són els 
projectes amb què els Infants, ciutadans del nostre Municipi, 
esdevenen protagonistes del seu entorn més proper.

“El Consell és una lliçó 
d’il·lusió, aprenentatge 
i feina constructiva.”

El Consell d’Infants és l’espai formal on es reconeixen 
els nens i nenes com a ciutadans i ciutadanes del 
present, i com a tal, la seva veu, opinió, participació i 
treball és clau per construir un municipi per a tothom. 
Alhora, un aspecte que considero que és fonamental 
del consell és que esdevé un espai d’educació en valors 
que afavoreix i enforteix el compromís, la implicació i 
responsabilitat dels infants vers el seu entorn més proper.

Valoro molt positivament tenir un consell municipal 
d’infants a Sant Joan de Vilatorrada, aquest és un 
espai per escoltar la veu dels infants, i per escoltar-
nos a nosaltres mateixos a través del seu reflex.  
El món municipal vist a través dels ulls dels infants és molt 
més senzill, les seves idees són brillants i senzilles i els seus 
problemes resolubles. Les coses no tenen transcendència, 
els infants són un peça clau pel municipi i tenen molt a dir. 
Gràcies a ells podem tenir aquest Consell d’Infants aportant 
idees pel municipi que com a adult no se’ns acudirien.

“Pren decisions. 
Implica’t.”

Mireia Aldana, regidora delegada d’Educació i 
Infància, de Serveis Socials, Nova Ciutadania 
i Agermanaments de Sant Feliu de Llobregat.
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Com a responsable polític d’Ensenyament estic 
molt orgullós de la vitalitat i implicació dels infants 
que hi participen. Tècnics i polítics municipals de 
Sitges valorem molt les bones iniciatives que es 
generen i la repercussió ciutadana que comporta.

“Participació activa.”

El Consell d’Infants només es pot valorar d’una forma molt positiva; qualsevol eina 
que potencia i dinamitza la participació i crea un espai de debat, vingui d’on vingui, 
s´ha de considerar molt bona i més quan ajunta en un mateix àmbit de treball 
nens i nenes, de totes les escoles i amb situacions socials i culturals diferents .
S’acaba convertint també en un espai educatiu, on escolten, parlen, 
discuteixen, i acaben compartint idees i solucions, la companyonia i el 
vincle que van creant, segur que els enforteix com a persones.

El Consell ens aporta una altra visió de les coses, vistes per uns altres ulls que 
t’expressen unes necessitats i interessos que moltes vegades no ens havíem 
plantejat, i això et fa reflexionar i molts cops canviar o rectificar algunes de 
les accions previstes, i fins i tot fer-ne de noves; veure la dedicació i l’esforç 
que hi posen tots aquests nens i nenes, et fa sentir molt orgullós d’ells.

El visc amb il·lusió i ganes de treballar-hi, de participar conjuntament de les 
inquietuds i reivindicacions que ens transmeten, tot i que el dia a dia fa difícil 
aquesta relació entre els polítics i els nens/es, per altra banda, el treball de 
seguiment dels tècnics és molt bo, però en els moments importants per ells, 
quan fan diferents accions, actes, celebracions, la nostra implicació és total.
Una frase –eslògan- representativa del consell:
Espai per conèixer, pensar, opinar i participar, que farà millorar el teu poble.
Quin poble et voldràs trobar? Ajuda a crear el teu poble del futur. 

Ha aportat una visió més ajustada a la realitat infantil en les 
qüestions que afecten aquest col·lectiu de població.
Ens permet definir d’una manera molt més acurada que els infants de 
Solsona puguin trobar una ciutat més adaptada a les seves necessitats.
Com a alcalde m’ha fet adonar de la qualitat i quantitat de propostes que 
són capaços d’arribar a fer els nens i nenes de Solsona i que demostren 
un nivell de maduresa intel·lectual que molts adults ja voldrien.
Considero que aquesta visió infantil de la ciutat ens enriqueix a tots, no 
només als més petits, ja que moltes de les propostes que ells fan no afecten 
exclusivament a la població infantil sinó al conjunt de la ciutadania.
És molt enriquidor poder parlar del model de ciutat que volem 
amb aquelles persones que han de ser la màximes beneficiàries 
de l’acció de govern i futurs governants de la ciutat.

L’experiència del Consistori Infantil és magnífica i ens 
dóna l’oportunitat de veure la realitat de Torelló amb 
uns altres ulls. Aquest projecte participatiu fa que els 
nens i nenes puguin aprendre algunes coses sobre 
l’Ajuntament i sobre la gestió i l’organització dels 
serveis municipals. I al mateix temps, el Consistori 
Infantil també pretén que els infants puguin fer les 
seves aportacions a la vida ciutadana, expressar les 
seves preocupacions i proposar les seves idees.

Des de l’Ajuntament estem profundament satisfets 
per l’interès amb què els infants es prenen el projecte 
i de la seriositat i rigor que apliquen en el seu treball.

“Pensat pels més menuts.”

Agustí Comas Guitó, regidor d’Educació 
de l’Ajuntament de Santpedor.

David Rodríguez i González, alcalde de Solsona 
i President del Consell d’Infants.

Núria Güell, regidora d’Informació i 
Participació Ciutadana de Torrell.

Eduard Carrillo Valdívia, regidor 
d’Ensenyament de Sitges.

El Consistori Infantil representa una oportunitat per al Consistori adult. 
A més d’aprendre a discutir sobre temes que els afecten i acceptar les opinions 
dels seus companys/es, els infants tenen l’oportunitat de dissenyar millores reals 
a la ciutat a partir de l’encàrrec que reben de la màxima autoritat municipal. 
Com a ciutadans i ciutadanes de primer ordre, els infants tenen una mirada 
pròpia, sense prejudicis, capaç de trobar solucions alternatives als problemes o 
dificultats que ens trobem a la nostra ciutat, solucions que molt sovint els adults 
no som capaços de veure. En aquest sentit, el Consistori Infantil és més que un 
òrgan assessor, esdevé un espai real de treball on els infants s’impliquen en la 
gestió dels recursos municipals amb la finalitat de donar resposta a algunes de les 
necessitats de la ciutadania.

“Com a ciutadans, els infants 
tenen l’oportunitat de prendre 
decisions respecte la ciutat.”

Àlvar Solà, regidor de Vic.
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COMARCA:
Vallès Occidental
PROVÍNCIA:
Barcelona

Renovació
Renovació: L’elecció dels consellers/es va a càrrec dels 
centres educatius: seguint els seus criteris –des de l’Ajun-
tament sempre es proposa que siguin el més democràtics 
possibles- escullen a dues persones per curs. Cada any es 
renoven els consellers sortints (6è i 2n d’ESO) pels entrants 
(5è i 1r d’ESO). Els consellers que passen de 5è a 6è i de 1r a 
2n d’ESO continuen. 

Consell dels 
Infants de Rubí

Consell dels Infants de Rubí

Per mi el Consell d’Infants és una activitat o un “treball” que 
a qualsevol nen o nena de Rubí o d’altres ciutats li agrada-
ria fer, perquè a més de lluitar pels drets de tots els infants 
del món, podem conèixer nens i nenes d’altres escoles i fer 
molts amics. El primer dia que vaig anar al Consell, estava 
molt nerviós, però quan la Marta, la nostra dinamitzadora, va 
començar la reunió i ens vam començar a presentar, em van 
passar els nervis.
En els altres dies de Consell vaig sentir que això és molt diver-
tit però que també ens havíem d’esforçar. Jo no destacaria 
moltes coses perquè això no només ho hauria de fer jo o tots 
els altres nens i nenes del Consell, sinó que ho haurien de fer 
tots els nens i nenes de Rubí.
Tampoc canviaria cap cosa del Consell, ni els dinamitzadors 
ni a les altres persones que treballen, organitzen i ens donen 
la llibertat d’opinar i ajudar per millorar Rubí: els donaria les 
gràcies a cada un d’ells. Si jo pogués, de gran treballaria en 
aquest projecte espectacular.

“No canviaria cap cosa del 
Consell, ni els dinamitzadors 
ni altres persones que 
treballen, organitzen i ens 
donen la llibertat d’opinar 
i ajudar per millorar Rubí.”

Junyu Mao, 11 anys, infant.

Reunions del Consell
Reunions ordinàries mensuals, comissions de treball pun-
tuals, plenaris amb l’alcaldessa semestrals. Duren una hora i 
mitja o dues hores aproximadament.

Funcions del Consell
- Generar aprenentatge educatiu de participar escoltant i 
opinant sobre temes col·lectius que afecten a infants i grans. 
- Instrument participatiu i alhora educatiu.
- Donar a conèixer i emetre informes i documentació sobre 
les consultes temàtiques fetes per la corporació a partir de 
la mirada dels infants.

Accions rellevants
Conèixer els serveis de l’Ajuntament, els drets dels infants, 
la Llei d’infància, participació en el Projecte Camins Escolars, 
participació en la Fira del Joc i de l’Esport, participació en la 
Celebració del Dia Internacional dels Drets dels Infants, par-
ticipació en la Fira de la Diversitat, participació a través de 
dos membres al CNIAC, participació en la diagnosi i redacció 
del Pla de Mobilitat Urbana, Intercanvi amb el Consell de la 
Gent Gran, participació en disseny urbanístic en el marc del 
Projecte Espais Buits, valoració del Parc de la Serreta, partici-
pació en la reforma de la zona infantil de la plaça Dr. Pearson, 
participació en Pressupostos Participatius.

Població –     
NOM DEL CONSELL –  
Àrea a la qual pertany –  

Edat dels infants –  
Nombre d’infants –  
Data de creació  –

Rubí
Consell dels Infants de Rubí
Àrea de Serveis a les 
Persones. Àmbit de Polítiques 
de Ciutadania, Serveis de 
Ciutadania i Drets Civils
5è, 6è i 1r i 2n d’ESO
61
2000-2001
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COMARCA:
Bages
PROVÍNCIA:
Barcelona

Renovació
Cada any es renova el 50% dels seus membres. Es 
realitza un taller per donar a conèixer als alumnes de 5è el 
funcionament del Consell d’infants i animar-los a presentar 
la seva candidatura. Els infants que volen presentar-se han 
de realitzar un petit escrit en el qual expressin les seves 
capacitats, els seus projectes, les seves propostes... Un 
cop llegides totes les candidatures els companys de classe 
procedeixen a la votació.  

Els consellers que són escollits podran formar part del consell 
durant dos anys consecutius (5è i 6è).rti es relacionarà amb 
la regidoria que surti de l’altra urna.

El consell d’infants té un reglament de funcionament que va 
ser publicat al BOP l’any 2006.

Consell d’Infants 
de Sallent 

Consell d’infants de Sallent

A mi també, em sento valuós, afortunat i jo em pensava que 
no sortiria pel consell d’infants, no m’ho esperava i vaig a in-
tentar-ho. Al final em van votar i vaig entrar i va ser una sort. 
Em sento feliç d’estar al consell d’infants

“Doncs per mi es una gran 
responsabilitat perquè 
sé que depèn de mi que 
puc millorar coses del 
poble i em sento valuós.”

Infants del Consell de Sallent.

Reunions del Consell
El consell es reuneix mensualment durant una hora 
aproximadament. 

Funcions del Consell
- Donar valor a la veu dels infants i concretar d’una manera 
visible la seva consideració de ciutadans amb plena capacitat 
d’opinió i expressió.
- Crear un mecanisme vàlid i estable de participació dels in-
fants i de comunicació amb aquests amb els càrrecs electes 
del municipi.
- Fer possible la reflexió dels infants sobre la seva vila i faci-
litar-los les eines per tal que les seves propostes i idees pu-
guin incorporar-se als plans d’actuació de Sallent.
- Facilitar a totes les escoles i el seu alumnat els mecanis-
mes de representació i participació democràtica, treballant 
els valors que seran essencials en la seva formació com a 
persones subjectes de dret.

Accions rellevants
En els darrers anys el Consell ha participat ens diferents 
actes relacionats amb qüestions locals del municipi com ara:

- Estudi sobre la possibilitat de la realització d’un carril bici al 
municipi l’any 2012-13.
- Realització d’accions relacionades amb la mobilitat a tra-
vés del que van anomenar “Bicimania” durant els anys 2013 
i 2014.
- Participació en la Trobada de Consell d’infants de la provín-
cia de Barcelona que es va portar a terme l’any 2013.
- Participació en l’estudi sobre la salut comunitària que porta 
a terme l’entitat ASACO l’any 2014. 
- Participació en els actes contra la violència de gènere que 
va organitzar l’ajuntament de Sallent l’any 2014.
- Visites amb l’alcalde del municipi per traslladar-los les seves 
inquietuds i propostes des de l’any 2014.
- Avaluació anual de les activitats dutes a terme al Consell i 
de com s’han sentit els consellers participant d’aquest pro-
jecte.
       
Actualment s’estan treballant els temes que tenen una cer-
ta continuïtat cada any (discurs benvinguda als reis d’orient, 
festa dels infants...) i  a més a més s’està col·laborant amb el 
Consell Comarcal del Bages en un projecte sobre els fenò-
mens geològics del municipi en el qual hi participa el Geoparc 
del Bages.

Població –     
NOM DEL CONSELL –  
Àrea a la qual pertany –  
Edat dels infants –  
Nombre d’infants –  
Data de creació  –

Sallent
Consell d’infants de Sallent
Educació
10 a 12 anys
13
15/11/2006
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COMARCA:
Baix Llobregat
PROVÍNCIA:
Barcelona

Renovació
El consell renova cada dos anys la meitat dels seus mem-
bres. Aquest està format per representants de les escoles 
i entitats d’infància (esplais, Centres Oberts...). L’elecció dels 
representants es fa a partir de les candidatures més votades. 

Consell Local d’Infància i 
Adolescència de Sant Boi 
de Llobregat 

Consell Local d’Infància i Adolescència 
de Sant Boi de Llobregat

És una magnífica eina de participació que dóna el protago-
nisme a la nostra infància en la construcció col·lectiva de la 
ciutat.
Aporta perspectives i visions de la ciutat i les seves necessi-
tats amb d’altres ulls i sensibilitats.
Es veu com una eina de participació que ens interpel·la i que 
posa al centre a la nostra infància com a ciutadanes i ciuta-
dans de ple dret.

“Som un grup de nens i 
nenes que ajudem a que 
Sant Boi sigui únic.”

Noelia Torregrosa, consellera. 

Reunions del Consell
Es reuneixen mensualment. Les reunions duren dues hores 
aproximadament. També es realitzen reunions de comissió i 
reunions de plenari dos cops a l’any.

Funcions del Consell
- Representació dels interessos dels infants, facilitant que 
puguin opinar i decidir col·lectivament sobre aspectes que 
els afecten.
- Fer propostes de millora de la ciutat. Aquestes propos-
tes les recullen els representants del Consell d’Infants en el 
grup de referència.
- Comunicació entre la infància i el Govern Local de la ciutat, 
aportant la visió dels infants a les actuacions municipals que 
ho requereixen.
- Sensibilització de la comunitat envers els drets dels infants 
i la seva participació democràtica.
- Educació per a la ciutadania i per a l’exercici de la participa-
ció en la comunitat .

Accions rellevants
Una de les accions més rellevants que ha dut a terme el 
Consell d’Infants de Sant Boi ha estat l’elecció del logotip del 
Consell. 
Per escollir el seu logotip, els consellers i conselleres van se-
guir tot un procés. Primerament, van elaborar una fitxa amb 
les característiques que havia d’acomplir i la van fer arribar a 
les escoles i entitats de Sant Boi perquè tots els infants de 
la ciutat poguessin proposar els seus dissenys. Després de 
recollir les propostes, amb l’assessorament d’una dissenya-
dora gràfica, els consellers i conselleres van fer una primera 
tria. Del centenar de propostes que els hi havien arribat, en 
van quedar deu. La dissenyadora va treballar amb totes elles 
i finalment, va presentar cinc dissenys. La Comissió Pont va 
validar que aquests reflectissin les propostes que s’havien 
escollit inicialment i ho va presentar a la resta de Consell. Els 
consellers i conselleres van acordar portar els cinc dissen-
ys a les escoles i entitats perquè tothom pogués dir la seva. 
Finalment, amb les opinions recollides i havent deliberat la 
decisió, els consellers i conselleres van dur a terme una vo-
tació interna per escollir definitivament quina havia de ser la 
imatge del Consell d’Infants de Sant Boi. 

Població –     
NOM DEL CONSELL –  

Àrea a la qual pertany –  

Edat dels infants –  
Nombre d’infants –  

Data de creació  –   
 

Sant Boi de Llobregat
Consell Local d’Infància i 
Adolescència de Sant Boi 
de Llobregat
Igualtat i Drets Socials 
(Unitat d’Infància, 
Adolescència i Família)
9-11 anys
49 - Són dos grups dividits 
per districtes de la ciutat
25 març 2015
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COMARCA:
Vallès Occidental
PROVÍNCIA:
Barcelona

Renovació
El càrrec de membre del Consell té una durada màxima 
de dos anys. S’inicia a 5è de primària i continua a 6è de 
primària. Cada any es renova la meitat dels membres que 
formen el Consell per tal de garantir la continuïtat del procés. 
Els membres del Consell són escollits als centres escolars 
que hi vulguin participar mitjançant un procés democràtic i 
participatiu.

Consell d’Infants de 
Sant Cugat del Vallès 

Consell d’Infants de Sant Cugat del Vallès

Trobo que el Consell d’Infants és una molt bona experiència 
perquè és una forma que els nens i nenes puguem també de-
cidir el que és una part de la nostra ciutat, que ens tinguin 
presents a l’hora de decidir solucions de problemes en el dia a 
dia de molta gent i que les nostres idees puguin arribar a ser 
executades. 
La veritat és que el Consell t’aporta molta cultura, ja que a 
base d’activitats et fan reflexionar i aprendre sobre el tema 
plantejat. Hem après moltes coses del Parc de Collserola, la 
seva flora i fauna i la manera de, entre tots, conservar-lo.
Jo visc el Consell molt positivament, perquè ha estat una ma-
nera d’aprendre i divertir-te a la vegada, ja que coneixes coses 
noves de la teva ciutat i a més, ho fas amb nens i nenes de la 
teva edat i això fa que t’ho passis encara millor.

“Opina i participa al Consell 
d’Infants, podem proposar 
sense ser grans.”

Mariona Hugas Sempere, 11 anys, membre del consell.

Reunions del Consell
Els membres del Consell es reuneixen un cop al mes aproxi-
madament, durant els mesos d’octubre a juny.
Durada de les reunions: les reunions tenen una durada de 1,5 
hores, excepte algunes que són extraordinàries, o les audièn-
cies publiques que són més llargues.

Funcions del Consell
- Crear un mecanisme estable de participació dels infants i 
de comunicació entre aquests i les autoritats municipals.
- Promoure i dinamitzar la participació dels infants de Sant 
Cugat, fent possible la seva intervenció en el debat sobre els 
assumptes de la seva ciutat.
-  Donar a conèixer els drets i deures dels infants dins la seva 
comunitat.
- Fer possible que els infants siguin subjectes actius de la 
nostra societat. 
- Aconseguir que els infants tinguin la possibilitat de mani-
festar i proposar com volen que sigui la seva ciutat. Afavorir 
la seva participació en els debats, propostes, suggeriments i 
queixes respecte de qualsevol actuació municipal. 
- Aconseguir que les persones adultes reconeguin els drets 
dels infants, valorin la seva opinió i la prenguin en conside-
ració. 
- Donar a conèixer als adults el punt de vista dels infants en 
els aspectes relacionats amb la ciutat, desenvolupant així 
una major sensibilitat cap a la relació entre ciutat i infant.

Accions rellevants
Des del primer any que es va constituir el Consell, s’han dut 
a terme accions relacionades amb l’encàrrec a treballar que 
des del consistori han proposat. Els encàrrecs i accions han 
estat:
Reflexionar sobre la ciutat: Els infants opinem sobre la ciutat. 
Es van presentar propostes per millorar l’espai públic i els ba-
rris, propostes per millorar la convivència a la ciutat i propos-
tes per millorar els espais, equipaments i activitats infantils i 
juvenils. Algunes d’aquestes s’han dut a terme.
Reflexionar sobre la Festa Major: es van fer propostes en 
quant a grups musicals i activitats per a edats de 10 a 12 
anys que s’han inclòs progressivament a les següents festes 
majors.
Reflexionar sobre la crisi: Propostes solidàries per fer front 
a la crisi. Es va gravar un vídeo on els membres del Consell 
cantaven un “rap” tot fent un resum de les propostes per fer 
front a la crisi i així poder-ne fer difusió.
Reflexionar sobre els Espais públics urbans del municipi. S’ha 
dut a terme la renovació de diversos parcs a partir de les pro-
postes fetes pel Consell i en especial a la reforma i renovació 
d’equipament del Parc Ramon Barnils.
Reflexionar sobre els Drets dels Infants i sobre la importància 
que té que tothom els conegui i els respecti. “Fem visibles 
els drets dels Infants!”. L’acció que es va dur a terme va ser 
l’elaboració d’un joc dels drets dels Infants, que es diu Tenim 
Drets, i que s’ha editat i regalat un per a cada centre escolar 
de la població.
Reflexionar sobre l’ús del parc natural de Collserola: el resum 
del treball s’ha recollit en diverses propostes presentades a 
la darrera Audiència i que de moment, estan pendents d’es-
collir i executar:
Realitzar al Parc activitats per a totes les edats, crear una 
mascota del Parc, fer una tira còmica i una sèrie televisiva, 
un concurs de dibuix, fer una campanya contra la brutícia, 
proposar brigades de neteja i organitzar una jornada al Parc, 
arreglar una font que està a l’entrada del Parc, arreglar alguns 
senyals...

Població –     
NOM DEL CONSELL –  

Àrea a la qual pertany –  

Edat dels infants –  
Nombre d’infants –  
Data de creació  –   
 

Sant Cugat del Vallès
Consell d’Infants de Sant 
Cugat del Vallès
El Consell està vinculat 
als àmbits de Benestar i 
Ciutadania, Participació 
Ciutadana i Educació
Entre 10 i 12 anys
32 nens i nenes
Aprovació del reglament del 
Consell al maig de 2010 i 
constitució del primer Consell 
el 14 de desembre de 2010
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El Consell d’Infants és una oportunitat perquè els infants de la ciutat 
puguin opinar i participar sobre temes relacionats amb la ciutat que 
els afecten; és una manera de donar-los veu, escoltar-los, fer-los 
partícips de la ciutadania activa i de motivar-los a sentir-se la ciutat 
més seva. Per a mi, ha estat una experiència molt enriquidora i m’ha 
aportat una altra visió de com ens movem i sentim el nostre entorn.

“Una màquina del temps: 
observem d’on venim, valorem 
allò que fem i recollim les 
inquietuds del futur.”

Des dels seus inicis, el nostre Consell de Joves ha experimentat una evolució 
que per mi és molt important. Al començament les reunions eren cada dos 
mesos i amb el temps hem canviat la periodicitat a trobades mensuals i la 
dinàmica i l’assistència han millorat molt.

El que més valoro del consell és la capacitat de renovar-se, adaptar-se i 
sempre sorprendre en les seves propostes.

Dinamitzar el consell m’ha aportat, entre altes coses, a ser realment 
conscient i poder viure dia a dia la capacitat que tenen els joves d’assumir 
responsabilitats si sabem respectar els seus tempos. 

Si demanem als joves compromís els hem de facilitar espais on posar en 
pràctica les tasques que realitzen. Sento que encara ens queda treballar 
per promoure més accions i moments d’encontre entre els diferents 
departaments municipals i entitats vinculades amb els joves.

Visc el consell com una oportunitat de conèixer, conviure i compartir amb 
els joves de la ciutat. També el visc amb l’esperança i desig que cada cop 
aquests consells tinguin més espais i moments per poder mostrar del que són 
capaços. 

Els joves tenen molt a dir, i no precisament pel que seran des d’una 
perspectiva de futur, sinó pel que avui ja són!!

Com a dinamitzador del consell d’adolescents de Mollerussa he pogut 
experimentar, com les expectatives i plantejaments previs i inicials 
elaborats envers aquest òrgan, es veuen exponencialment multiplicats 
per la resposta, implicació i maduresa dels nois i noies que hi participen. 

Permet situar de forma clara, directa i necessària a tots els infants i 
adolescents, com a ciutadans democràtics de ple dret, que amb la seva mirada 
crítica, propostes i anàlisis que realitzen, posen damunt la taula l’evidència de 
que no és possible gestionar i construir una ciutat sense posar en l’agenda 
i resoldre tot allò que els nois i noies veuen, senten, expressen i demanen.

La meva valoració del Consell va molt més enllà del que tècnicament 
m’aporta: complementa i estimula la meva tasca dins l’ajuntament, ja 
que representa un element catalitzador de creixement personal a partir 
dels aprenentatges i vivències emocionals que es generen fruit de les 
experiències viscudes entre els nois i noies i jo com a dinamitzador.

Aquest és el 10è consell que celebrem a la ciutat. Actualment és un 
projecte consolidat a nivell escolar i de ciutat. En aquests anys s’ha 
treballat sobre aspectes d’interès per a la ciutadania i que contribueixen a la 
formació i educació en valors dels nostres alumnes, com ara: el reciclatge i 
compostatge; l’estalvi energètic; la mobilitat segura i els camins escolars; la 
festa major; la Pau i la resolució dels conflictes; el patrimoni de la ciutat, etc...

La nostra valoració és molt positiva. Estem molt acostumats a escoltar la 
veu dels adults, però es fa necessari poder crear òrgans de participació on 
puguem escoltar la veu dels nostres infants, d’engrescar-los i fer-los partícips 
de la realitat de la nostra ciutat. Una visió nova, creativa i per què no, també 
crítica vers temes que ens afecten a tota la ciutadania.

El Consell d’Infants m’ha permès descobrir noves 
dimensions de la meva tasca, sobretot en dos 
sentits. D’una banda, m’ha permès conèixer de prop 
com s’expressen i com treballen els nens i nenes de 
Parets, i sobretot com viuen i reben les intervencions 
i els projectes que engeguem des de la regidoria. 
Això és important, perquè nosaltres volem treballar 
sobretot per a ells. Un altre aspecte important, és que 
el Consell d’Infants dilueix les barreres entre l’escola 
i la ciutat, fent entrar la ciutat a l’escola i permetent 
que l’escola sigui més present a la ciutat. Ens permet 
treballar realment en clau de comunitat educativa.

“El Consell de Joves és 
realment un òrgan molt viu!!”

“La visió, força i propostes 
del consell, permet 
fer créixer i enriquir el 
desenvolupament de la ciutat.”

“El consell és la veu dels 
infants de la nostra ciutat.”

“El Consell d’Infants 
m’ha permès descobrir 
noves dimensions de 
la meva tasca com a 
tècnica d’Educació, 
m’ha permès 
conèixer de prop com 
s’expressen i com 
treballen els nens i 
nenes de Parets.”

Blanca Moreno i Pena, tècnica d’Educació i 
dinamitzadora del Plenari de Lleida.

Oscar Gallinat Piró, tècnic de la Regidoria de Benestar 
Social, Ciutadania i Infància de Mollerussa.

Sandra Palma, tècnica d’Educació de Mollet del Vallés.

Marta Amela, tècnica del Servei 
d’Educació de Parets del Vallés.
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El Consell, com a òrgan de participació ciutadana adreçat als infants i als 
adolescents de la ciutat, és un projecte que dóna un reconeixement al dret 
d’aquests menors a participar activament en la millora de la ciutat. Aquest valor, 
però, no pot ser reconegut si no posem a l’abast d’aquests petits ciutadans/
es les eines per activar l’aprenentatge de les habilitats socials necessàries per 
a portar-ho a terme. Una de les satisfaccions que m’ha aportat aquest projecte 
és la sorprenent creativitat que demostren els consellers/es que hi participen 
any darrere any. La vivència des de la dimensió tècnica, és plena de nous 
aprenentatges: sempre n’aprenc de tothom.

L’any 2014 l’equip de dinamitzadors del Plenari vam 
decidir potenciar la veu dels infants dins la ciutat de 
Lleida creant el Consell d’Infants. Vam ampliar la franja 
d’edat dels participants al Plenari i el vam dividir en el 
Consell d’Infants i el Consell de Joves.

El fet de poder participar del dia a dia del Consell 
des del seu naixement, compartir estones de joc, de 
comunicació, de pensaments... m’ha permès veure i viure 
la evolució de la vida del Consell i descobrir les enormes 
possibilitats que tenen els infants de poder aportar 
una visió més neta i gens influenciada de la realitat 
quotidiana que ens envolta.

Com a educadors hem de ser capaços de crear espais 
de participació i de respectar els “tempos” dels infants. 
Ells ens responen amb constància, assistència, i amb un 
treball impagable. 

Seria un pecat deixar perdre aquest actiu i cal vetllar 
perquè la veu dels Infants sigui escoltada i es tingui en 
compte.

“La vivència des de la dimensió 
tècnica, és plena de nous 
aprenentatges: sempre 
n’aprenc d’ells i elles.”

“Veure néixer i créixer 
el Consell d’Infants... 
una experiència 
impagable!!”

Yolanda Riera, tècnica coordinadora CNIN 
de L’Hospitalet de Llobregat.

El Consell d’Infants és un òrgan de participació ciutadana, de caràcter 
consultiu, format per nens i nenes.  

La seva funció és aportar als responsables polítics del municipi la visió que 
tenen els infants sobre la ciutat i la realitat que els envolta, perquè la seva 
opinió es tingui en compte a l’hora de prendre decisions que els afecten com 
a ciutadans. Per això, és molt important que els infants tinguin oportunitats 
reals per practicar la participació.

Valoro la recent experiència de la creació del Consell 
municipal d’infants de la Seu d’Urgell com a molt positiva 
perquè ha permès donar veu al infants i poder veure i 
transformar la ciutat a traves dels seus ulls. És una eina 
necessària per respondre al seu dret a la participació.

El consell d’infants ens ha permès apropar-nos al infants 
directament i ens ha donat l’oportunitat d’escoltar-los 
de primera mà i conèixer la seva opinió sobre el que els 
afecta.

El consell d’infants m’ha aportat recuperar la capacitat de 
sorprendre’m. El contacte directe amb els nens i nenes 
m’ha permès valorar les nostres accions d’una manera 
molt més sincera, espontània i transparent.

Valoro el consell molt positivament, no només pel tema de treballar la 
participació sinó pels valors que aporta el fet de que treballin en equip, 
les dinàmiques de grup que es duen a terme durant les trobades, la 
posada en comú de les diferents opinions que es proposen...

Una de les millors sensacions és veure la satisfacció que té l’infant quan 
veu que incideix en la ciutat i de que arriba a bon port allò que diu i demana, 
arribant a implementar-se... i veu que no es queda només en la proposta.

Visc el consell intensament, és una relació simbiòtica en la que aprenem els 
uns dels altres recíprocament. L’infant està desenvolupant el seu procés 
d’identitat com a persona i a molts d’ells aquesta experiència no els deixa 
indiferents: veuen el seu municipi amb uns altres ulls, més sensibles i 
observadors amb el que passa i amb el que es fa sobre tot als espais públics.

“Amb el consell han arribat 
propostes que els adults no 
haguessin detectat. Al llarg 
d’aquests anys els membres 
del Consell han fet propostes 
per millorar la ciutat.”

“El consell d’infants 
m’ha aportat recuperar 
la capacitat de 
sorprendre’m.”

“Fent una mica d’honor i en la 
línia de Francesco Tonucci:
la ciutat en la veu dels 
infants. Una proposta de 
ciutadania activa, una 
aposta pel futur ciutadà.”
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Pep Vidal i Gimbert, tècnic d’Educació 
i dinamitzador del Plenari de Lleida.

Elisabet Valls, tècnica de La Seu d’Urgell.
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La Bisbal de l’Empordà.
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COMARCA:
Alt Penedès
PROVÍNCIA:
Barcelona

Renovació
Els membres estan durant dos anys al consell. Es renova el 
consell cada any el cinquanta per cent dels seus membres. 
El procés es realitza a través de les escoles. No hi ha proce-
diment d’elecció, tots els infants que ho volen hi participen.

Consell d’Infants Municipal 
Sant Cugat Sesgarrigues

Consell d’Infants Municipal 
Sant Cugat Sesgarrigues

Als consellers i conselleres ens agrada molt participar en el 
Consell d’Infants de Sant Cugat Sesgarrigues, perquè ens ha 
ajudat a canviar coses del poble, i ens dóna l’oportunitat de 
decidir i opinar sobre temes que ens preocupen i ens inte-
ressen.
A les reunions que fem un cop al mes i a les activitats que fem 
ens ho passem molt bé.
És una manera divertida d’explicar les coses que no ens sem-
blen bé i que ens agradaria millorar, aprenem a treballar en 
equip i això ens ajuda a relacionar-nos més entre nosaltres.
Gràcies al Consell hem pogut modificar coses del nostre po-
ble, i organitzar diferents activitats per tots els nens i nens i 
també per les seves famílies, i implicar-nos en les festes i les 
activitats que es fan.
Esperem que el Consell es continuï fent durant molts anys 
més i que tots els nens i nenes puguin ser consellers/es.

Dinamitzar un Consell d’Infants et fa canviar la mirada cap als 
afers del poble. Els infants t’ensenyen a veure les coses des 
d’un altre punt de vista: la mirada dels infants. En aquest espai 
se senten escoltats, i son participants actius de les activitats 
del poble, ja sigui en els actes lúdics o festius, com en qües-
tions referents a l’espai públic, les normes de convivència...
Els infants han de poder tenir aquest espai on puguin dir-hi la 
seva, i es tinguin en compte les seves opinions a l’hora d’ac-
tuar. Aquest fet motiva molt la seva participació, i per això 
cada any va creixent el nombre de consellers i conselleres.
A Sant Cugat Sesgarrigues, ja es fa evident com ha canviat el 
poble gràcies als infants, amb les petjades del camí escolar, 
plantació d’arbres fruiters, col·locació de jocs infantils a les 
places... de mica en mica, anem aconseguint un poble més 
humà i més acollidor.

“El consell d’infants ens 
dóna l’oportunitat d’ajudar 
a millorar el nostre poble.”

“Els infants també han 
de deixar la seva petjada 
en els nostres pobles.”

Opinió dels consellers/es.

Reunions del Consell
Les reunions ordinàries són un cop al mes, fora de l’horari es-
colar, i es porten a terme les diferents activitats que es deri-
ven d’aquestes reunions, coordinades per una dinamitzadora.
Aquestes reunions ordinàries es fan els dijous en horari de 
16:45h a 18h a la Sala de Plens de l’Ajuntament.

Funcions del Consell
Proposar accions per millorar i canviar el poble des del seu 
punt de vista, portar a terme projectes i accions que es de-
manen des de l’equip de govern, tenint en compte les seves 
opinions i decisions. 

Accions rellevants
El Camí Escolar és una iniciativa educativa, urbanística i de 
mobilitat i accessibilitat que comprèn actuacions en diver-
sos àmbits amb l’objectiu de promoure que els nens i nenes 
puguin anar a l’escola en modes sostenibles de manera au-
tònoma i segura.

La proposta d’iniciar aquest projecte va sorgir del Consell 
d’Infants.
El Camí escolar a Sant Cugat Sesgarrigues té el propòsit de 
consensuar i habilitar una sèrie d’itineraris escolars que pro-
moguin i facilitin que els nens i nenes en edat escolar que 
quotidianament es desplacen a l’Escola Les Vinyes i a la Llar 
d’Infants La Balena ho puguin fer preferentment a peu o en 
bicicleta, de manera autònoma i segura, sense l’acompanya-
ment d’adults.
En aquest sentit, es proposen algunes actuacions urbanísti-
ques com ara l’ampliació de voreres, l’adaptació i implantació 
de nous passos de vianants, el redisseny d’algunes cruïlles, la 
reordenació d’aparcaments o la senyalització específica dels 
camins escolars, entre altres.
Alhora, també proposa activitats educatives i de difusió i co-
municació que permetin assolir els objectius propis del camí 
escolar.
D’entre aquestes activitats cal destacar la senyalització 
d’aquest camí escolar, a través de les petjades que estan pin-
tades en el recorregut. Aquestes petjades les han dissenyat 
i pintat els consellers i conselleres

Població –     
NOM DEL CONSELL –  

Àrea a la qual pertany –  
Edat dels infants –  
Nombre d’infants –  
Data de creació  – 

Sant Cugat Sesgarrigues
Consell d’Infants Municipal 
Sant Cugat Sesgarrigues
Regidoria d’Infància i Igualtat
10-12 anys
15
Juliol 2010
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COMARCA:
Baix Llobregat
PROVÍNCIA:
Barcelona

Renovació
Cada any es renova la meitat del Consell deixant pas als nous 
nens i nenes de 5è en un acte de constitució. Aquest acte té 
la finalitat de donar la benvinguda als nous representants i 
acomiadar-se dels antics (els nens/es poden estar un màxim 
de dos anys al consell). És un acte obert a les famílies, l’escola 
i el conjunt de la ciutadania. Un acte ple de simbolismes 
(lliurament de la carpeta de treball, lliurament d’identificació 
de membre del consell, un record pels nens/es que marxen, 
reconeixement públic per part de l’alcalde de la feina feta, 
foto de rigor, berenar,..) . i en el que participen activament els 
nens i nenes del Consell exposant els projectes i activitats 
treballats durant el curs. Acaba amb una festa de celebració 
a la Plaça de la Vila en companyia d’entitats culturals o 
educatives del municipi que l’amenitzen. 

Consell d’Infants de Sant 
Feliu de Llobregat

Consell d’Infants de Sant Feliu de Llobregat 

La meva experiència al Consell d’ infants ha estat molt positi-
va. Per mi poder dir el que crec és important, dir i opinar sobre 
la meva ciutat. El Consell és molt bona idea i sobretot la idea 
de poder participar. 
El que m’ha aportat el meu pas pel consell és que jo ara sóc 
més oberta i tinc més idees, m’expresso millor i no em fa ver-
gonya dir el que penso. He fet amics i he après a escoltar el 
que pensen els altres malgrat sigui diferent, això és molt bo. 
Si tots pensem igual, no fem res, saber escoltar i que et sàpi-
guen escoltar, respectar les idees i que respectin les teves. 
Això és el que m’agrada.
L’experiència de compartir el Consell amb nens i nenes més 
grans i mes petits és molt guay, quan ets petit t’ensenyen i 
quan ets dels grans ho fas tu amb ells. 
La meva participació al Consell d’Infants m’ha permès formar 
part del CNIAC, explicar el que fem a nivell de Catalunya és 
molt emocionant. Amb l’aportació de molts nens i nenes tot 
és millor.
M’agradaria demanar també que es pogués ampliar l’edat, els 
nois i noies més grans també tenen la seva opinió i fan falta 
espais per a què els adolescents diguem el que pensem. 

“Si tots pensem igual, no 
fem res, saber escoltar i 
que et sàpiguen escoltar, 
respectar les idees i que 
respectin les teves. Això 
és el que m’agrada.”

Lara Rosas, Ex membre del CI i membre del CNIAC.

Reunions del Consell
El Consell d’Infants es reuneix ordinàriament un cop al mes, 
dues hores en un espai municipal.
La dinàmica del consell vol garantir que els nens i nenes parti-
cipin, al màxim de les seves possibilitats, que s’autogestionin 
i s’organitzin. Per això, és important la presència d’uns rituals 
i d’un sistema de càrrecs rotatius que afavoreixi l’adquisició 
dels mecanismes de participació democràtica i faciliti el fun-
cionament a partir d’una proposta de la dinamització clara i 
organitzada. 
La metodologia és diversa i amena. Es combina el treball en 
petit grup, amb espais de treball més assemblearis on expo-
sar les opinions al gran grup i consensuar propostes. A més 
fem ús de les noves tecnologies.

Funcions del Consell
El Consell d’Infants és un òrgan de participació regulat dins 
del Reglament de participació ciutadana i que té com a finali-
tat que els infants puguin expressar les seves opinions i que 
aquestes siguin tingudes en compte en tots aquells temes 
que els afecten. Les seves funcions principals són:

- Donar valor a la veu dels infants i concretar d’una manera 
visible la seva consideració de ciutadans i ciutadanes amb 
plena capacitat d’expressió i d’opinió.

- Crear un mecanisme vàlid i estable de participació dels in-
fants i de comunicació d’aquests amb els càrrecs electes de 
la ciutat fent possible una reflexió dels infants sobre la seva 
ciutat i facilitar-los els mecanismes perquè les seves propos-
tes i idees puguin incorporar-se al pla d’actuació del municipi.

Accions rellevants
El Consell treballa qüestions relacionades amb la ciutat i a 
ciutadania. L’Ajuntament cada any els fa un encàrrec, és a dir, 
els assigna un treball al voltant del qual volen saber l’opinió 
dels infants i les seves propostes. També poden rebre peti-
cions de col·laboració d’altres entitats de la ciutat o de fora 
de la ciutat.
Desenvolupen propostes i projectes al voltant de temes que 
els interessen o els preocupen, com per exemple: l’explora-
ció i coneixement de la ciutat, la democràcia i organització 
política del municipi, cultura popular de la ciutat, vida social i 
associativa i l’ educació, el medi ambient, etc.

També es realitzen entrevistes-reunions amb referents com 
per exemple: el Síndic de Greuges, l’alcalde i regidors, tècnics 
que desenvolupen projectes concrets, representants d’enti-
tats... Es participa en espais de discussió i/o debat, reivindi-
cació i denuncia. I també hi ha representació dels infants en 
festes i actes públics.
L’any 2014 l’encàrrec va ser la realització del “Passaport Cul-
tural de la Ciutat”. Disseny d’un instrument motivador i diver-
tit per apropar la cultura i el patrimoni de la ciutat als infants 
i adolescents. 

Població –     
NOM DEL CONSELL –  

Àrea a la qual pertany –  

Edat dels infants –  

Nombre d’infants –  
Data de creació  –

Sant Feliu de Llobregat
Consell d’Infants de Sant 
Feliu de Llobregat 
Departament d’Educació i 
Infància de l’ajuntament
10 i els 12 anys (amb alguna 
excepció de nois i noies amb més 
edat)
24 nois i noies 
1997
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COMARCA:
Bages
PROVÍNCIA:
Barcelona

Renovació
Els membres estan dos anys al consell. Es renova cada any 
el 50% dels seus membres. El procés es realitza a través de 
les escoles, altres entitats socioeducatives (Centres Oberts, 
CRAEs....), Escola de Música...
El Consell es forma a partir de candidatura més votació, Infor-
mació prèvia i votacions, amb les candidatures dels nens/es.

Consell Municipal d’Infants 
Sant Joan de Vilatorrada

Consell Municipal d’Infants Sant Joan de Vilatorrada

El primer dia del Consell em pensava que no coneixeria nin-
gú, però em vaig trobar amics que ja coneixia i a més en vaig 
conèixer molts de nous. Em ve una pujada d’adrenalina pen-
sar que ens donen tanta responsabilitat i que confiïn tant 
amb nosaltres em fa molt feliç. M’encanta treballar en equip i 
això és una cosa que fem molt al consell d’infants. Quan tre-
ballem en equip aprenem sobre el que ens envolta, a col·la-
borar, escoltar, tenir criteri... coneixem: nova gent, nous llocs 
i noves maneres de fer... i ajudem: a la ciutat, als companys... 
i ho trobo genial!
Tot això és gràcies a un seguit de gent, a qui jo personalment 
voldria donar les gràcies.
Gràcies a tothom per ajudar als nens/es que participem al 
consell d’infants!

“Nous amics, nous 
companys, i noves idees 
per millorar la ciutat.”

Clara Alabern Font, 11 anys, membre del consell.

Reunions del Consell
El consell es reuneix trimestralment; a part de les trobades 
ordinàries, ens veiem mensualment per realitzar el programa 
de ràdio que fan. Enguany es realitzarà una trobada amb el 
Consell Comarcal del Bages, per tal que ens encomanin una 
tasca.

Funcions del Consell
- Participar a la Cavalcada de Reis com a representants dels 
nens i nenes del poble.
- Participació a la Festa Major Infantil.
- Col·laboració en un programa de ràdio (Zona Infantil).
- Altres propostes que sorgeixen durant el curs.

Accions rellevants
Actualment el Consell d’Infants de Sant Joan està realitzant 
un encàrrec del Consell Comarcal del Bages, conjuntament 
amb altres consells d’infants com Artés, Callús, Sallent i 
Santpedor. Els consellers i conselleres hauran d’explicar al 
Simposi sobre geologia de Catalunya un element geològic 
important de Sant Joan de Vilatorrada. Han estat investigant 
i, finalment han escollit explicar com el riu Cardener havia es-
tat a l’altura del turó de Costa rodona, lloc on hi havia hagut 
mamuts i hienes fa molts milions d’anys, i com amb l’erosió 
del pas del temps el riu ha baixat 80 metres situant-se a on 
és ara. Tot això ho explicaran a través d’un vídeo que estem 
treballant.

Població –     
NOM DEL CONSELL –  

Àrea a la qual pertany –  

Edat dels infants –  
Nombre d’infants –  

Data de creació  –

Sant Joan de Vilatorrada
Consell Municipal d’Infants 
Sant Joan de Vilatorrada
Depèn de la Regidoria 
d’Infància i Joventut
Entre 10 i 12 anys
Format per nens i nenes de 
5è i 6è de les 3 escoles de 
Sant Joan, l’Escola de Música 
i el Centre Obert
Novembre del 2009 
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COMARCA:
Baix Llobregat
PROVÍNCIA:
Barcelona

Renovació
Es renova cada any el cinquanta per cent dels seus mem-
bres(els que porten dos anys al consell). En el procés d’elec-
ció participen les escoles. Es realitza a través de candidatura 
més votació. Primer reben un vídeo que el consell anterior 
ha realitzat sobre què és el consell i engrescant-los perquè 
s’apuntin, i després es fan votacions. 

Consell dels Infants 
de Sant Joan Despí

Consell dels Infants de Sant Joan Despí

Per a mi el consell és un gran projecte perquè permet que 
conegui a persones impressionants com els meus companys 
i companyes, i també ens dóna la oportunitat de donar la nos-
tra opinió i dret a decidir!

“Conec grans persones, 
dono la meva opinió 
i decidim.”

Marc Ortíz, Infant del consell dels infants 
2015-2016. 

Reunions del Consell
Aquest any 2 vegades al mes però la resta de cursos men-
sualment. La durada de les reunions és de dues hores,17:30 
a 19:30h.

Funcions del Consell
El consell és un òrgan consultiu on l’alcalde els hi fa cada any 
un encàrrec i al final d’any es fa el retorn del que han tractat. 
El Consell pot discutir temes d’actualitat de la ciutat, que els 
preocupin o que vulguin millorar. En general es tractarà qual-
sevol tema que d’una manera o altre consideren que afecta 
al seu benestar. 
Es poden tractar temes urbanístics i d’equipaments, d’ac-
cessibilitat, d’oci i lleure, mediambientals, de respecte en la 
convivència, de la cura d’animals domèstics, de participació 
a la ciutat, de trànsit i mobilitat, d’igualtat d’oportunitats, de 
relació amb els adults, de solidaritat, etc. 
El Consell d’infants col•labora amb tots els departaments de 
l’Ajuntament, amb altres consells d’infants, institucions i en-
titats i de la ciutat. A proposta dels infants o de la dinamitza-
dora es poden demanar col•laboracions a regidors, tècnics i 
professionals de diversos àmbits, etc.

Accions rellevants
Aquest any El consell fa 10 anys! 
I per això estem de celebració. En la primera sessió, els in-
fants vam comentar que el consell no es coneix prou en el 
poble fins i tot tampoc molts dels seus companys i compan-
yes de classe. 

Per aquest motiu vam proposar que hauríem de fer moltes 
activitats pel 10è aniversari per aprofitar que tothom ho co-
negui. Per això, van realitzar un llistat de propostes d’activi-
tats i accions per desenvolupar al 2016. Entre totes, final-
ment es va decidir que es farien: 
Participació en la bicicletada popular del poble.
Logo propi dels 10 anys.
Samarretes amb el logo del 10è aniversari. 
Exposició de fotos dels 10 anys que aniria a totes les escoles.
Activitat a l’escoles per celebrar-ho. 
Un acte “ festa”.
Un vídeo recull dels 10 anys.
Un cartell de difusió.
Una enquesta a tots els consellers i conselleres dels 10 anys, 
després un petit estudi. 
Fins ara els infants ja han realitzat el seu logo del 10 anys. 
S’han organitzat per comissions, on cadascuna d’elles s’en-
carrega de pensar i preparar cada activitat.  
Durant els mesos d’abril i maig ja s’ha calendaritzat l’expo-
sició a les escoles i l’activitat a realitzar. L’acte es farà cap al 
novembre com a tancament de tots els esdeveniments. 
La veritat és que els infants estan molt engrescats i es res-
ponsabilitzen de la seva comissió. Població –     

NOM DEL CONSELL –  

Àrea a la qual pertany –  

Edat dels infants –  
Nombre d’infants –  
Data de creació  –

San Joan Despí
Consell dels Infants de Sant 
Joan Despí
Departament d’Educació, 
Infància i Família
10-12 anys
16
2006
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COMARCA:
Vallès Occidental
PROVÍNCIA:
Barcelona

Renovació
El consell renova cada any la totalitat dels seus membres. 
El procés de renovació es fa a les escoles amb informació 
prèvia i votacions, a partir de candidatures per part dels 
nens/es. Cada grup-classe escull dos representants. L’elec-
ció d’aquests pot fer-se o bé per votació, per consens, o bé 
per qualsevol altre mecanisme o dinàmica que el/la mestre/a 
estableixi. 

Són els tutors/es qui comuniquen al Servei d’Educació, els 
noms i cognoms dels infants representants en el Ple del 
Consell Infantil Municipal.

Consell Infantil Municipal 
de Santa Perpètua de la 
Mogoda

Consell Infantil Municipal Santa Perpètua de la Mogoda

“Si no fos pel Consell, el 
més petits no podríem 
dir la nostra opinió.”

“Ens sentim valorats i que la 
nostra opinió és important.”

“El Consell Infantil Municipal 
pot ajudar i a més millorar.”

“Ens ha fet aprendre 
coses importants.”

Veus dels infants del Consell Infantil Municipal.

Reunions del Consell
Es reuneixen mensualment, aproximadament 
durant dues hores. 

Funcions del Consell
Òrgan de participació infantil promogut per l’administració 
municipal que té com a finalitat transformar la ciutat des de 
la veu i l’acció dels infants.
La funció del consell és aportar la visió que els nens i les ne-
nes tenen sobre la realitat que els envolta als responsables 
polítics del municipi per tal que la seva opinió sigui tinguda en 
compte a l’hora de prendre decisions que els afecten com a 
ciutadans.

Accions rellevants
La més propera, en la construcció del parc central que es va 
inaugurar el març del 2015, es van tenir en compte aporta-
cions dels infants al Consell Infantil Municipal; també amb la 
nova programació que s’ha ofert a la ciutadania s’han tingut 
en compte activitats per a nois i noies d’edats compreses en-
tre els 10 i 12 anys.
    
Destacar que molts infants que han estat representants del 
Consell Infantil més endavant han estat delegats de classe o 
fins i tot, membres del consell escolar del seu institut.
Els representants de cada grup-classe traslladen les propos-
tes i el treball que volen realitzar als seus companys/es de 
grup-classe.

Població –     
NOM DEL CONSELL –  

Àrea a la qual pertany –  
Edat dels infants –  
Nombre d’infants –  
Data de creació  – 

Santa Perpètua de la Mogoda
Consell Infantil Municipal 
Santa Perpètua de la Mogoda
Educació
Infants entre 10 i 11 anys
44 membres
2001
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COMARCA:
Bages
PROVÍNCIA:
Barcelona

Renovació
Els infants són representants actius del consell durant 2 
anys. La renovació del consell es fa cada any. Es renova 
la meitat dels seus membres. En el procés de renovació 
participen: Escoles i l’Escola Municipal de Música. El procés 
es fa a través d’informació prèvia i votacions, a partir de 
candidatures dels nens/es.

Consell dels Infants 
de Santpedor

Consell dels infants de Santpedor

Reunions del Consell
El consell es reuneix cada mes durant una hora.

Funcions del Consell
-Estudiar i elaborar propostes de millora del poble i de la 
convivència, ja sigui per iniciativa pròpia o bé a demanda de 
l’ajuntament.
-Difondre els drets dels infants.
-Ser canal de comunicació entre els infants i l’ajuntament.

Accions rellevants
Una actuació que des del Consell dels Infants de Santpedor 
ja fa uns anys portem a terme és el SOPAR PER NENS I NE-
NES DE FESTA MAJOR.
És una activitat que després de tres edicions, els nens i ne-
nes del poble ja esperen per la Festa Major i que els Conse-
llers viuen amb una gran responsabilitat.
Tot plegat va sorgir de la demanda dels mateixos consellers 
que per la festa major tot era de massa grans o de massa 
petits, i van fer la proposta d’organitzar un sopar només per 
ells. Sopar amb festeta i ball.
I així les darreres tres festes majors hem pensat com orga-
nitzar-lo, quin és el menú, quines activitats pre i post sopar 
faríem, hem anat a les classes de 4rt, 5è i 6è de primària (que 
són els que poden venir al sopar) a explicar-ho, hem venut 
els tiquets i, quan ho hem tingut tot a punt, hem fet el millor 
sopar per nens i nenes de la festa major!!!!
Val a dir que cada any hem esgotat els tiquets, en posem 
100 a la venda, i que tots aquells que han vingut s’ho han 
passat d’allò més bé. Ja fa dies que donem voltes de cara a 
la propera edició!

Que a Santpedor hi hagi un consell on els nens i les nenes 
puguem opinar, ho trobo una idea genial. Està molt bé que hi 
hagi nens de les 4 escoles: la Riu d’or, la Llissach, la Serreta 
i l’escola Municipal de Música. Penso que és molt positiva la 
idea de poder organitzar les festes dels infants del poble.

Què t’ha aportat?
M’aporta conèixer a gent nova. Divertir-me a les reunions i les 
excursions. Aprendre coses noves treballant diversos temes. 
Anar a llocs nous que abans no havia anat. I fins i tot m’aporta 
una mica de responsabilitat.
Com vius el Consell?
És una experiència molt bonica, perquè de tota la classe 
només en podien triar dos i quan em van triar a mi, em vaig 
sentir orgullosa. És una cosa inoblidable i com que només 
dura 2 anys l’he d’aprofitar al màxim.

“Amb el consell treballem 
per millorar el nostre poble!”

Queralt, Consellera del consell dels infants de 
SantPedor.

Població –     
NOM DEL CONSELL –  
Àrea a la qual pertany –  
Edat dels infants –  
Nombre d’infants –  

Data de creació  –

Santpedor
Consell dels Infants de 
Santpedor
Educació
Infants de 10 a 12 anys
Actualment 19
Febrer 2006
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És un projecte de present, però sobretot de futur. Ens 
ajuda a veure cap a on va la nostra societat i què podem 
fer perquè sigui millor, és una oportunitat de trobar 
noves vies de participació i de tenir present la mirada 
dels infants en tots els projectes de ciutat. Els infants 
són ciutadans d’avui i de demà i seran també els que 
educaran a les futures generacions.

M’ha aportat una amplitud de mirada i una gran quantitat 
de possibilitats que es presenten quan s’uneix la força de 
la participació democràtica a la ciutat i la veu dels infants, 
amb tota la riquesa, creativitat i potencial. Aprendre a 
mirar més enllà per a millorar la convivència en el territori.

El visc des de fora, però molt a prop, rebent molta 
informació sobre la seva evolució, sobre el seu dia a 
dia, sobre els seus desitjos i mirant d’integrar tota la 
informació i experiències directament a les polítiques 
educatives que es treballen al nostre municipi.

“Tots els nens i nenes 
haurien de passar en 
algun moment pel 
Consell d’infants.”

El Consell vol promoure la participació dels infants a la seva ciutat per tal 
d’escoltar la seva veu i tenir en compte les seves opinions atès que la seva 
visió és molt diferent a la de les persones adultes. Volem que els infants 
tinguin la possibilitat de dir-nos com volen que sigui Sant Cugat i contribuir 
d’aquesta manera a fer una ciutat més atenta a les seves necessitats. 
Que aportin la seva visió sobre la ciutat i la realitat que els envolta, perquè 
la seva opinió es tingui en compte a l’hora de prendre decisions que els 
afecten com a ciutadans i ciutadanes. Aquest espai també els permetrà 
aprofundir en els valors del joc democràtic i conèixer millor els seus drets. 

De forma indirecta, el Consell també incideix en les famílies, en els equips 
docents i l’alumnat de les escoles, en tècnics i àrees de treball municipals, 
i en els càrrecs electes del consistori, així que és un projecte transversal 
enriquidor per a tot el municipi i és una eina de transformació social.

“El Consell és un projecte 
de participació infantil 
transversal enriquidor per a 
tot el municipi i és una eina 
de transformació social.”
Olga Giner, tècnica de Serveis Socials 
de Sant Cugat del Vallés.
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Aquest any iniciem el 3r Consell d’Infants amb molta il·lusió i amb ganes 
de continuar treballant per poder implantar el Consell d’adolescents. 

Tenir un Consell d’Infants al municipi ens enriqueix com a 
persones però també com a poble. Personalment, crec que el 
Consell és una bona eina perquè els nostres infants ajudin a 
construir un món millor des del respecte i la tolerància. 

Conèixer els punts de vista dels infants i escoltar les seves propostes 
ajuda als adults a tenir una visió més àmplia del món que ens envolta. 
Els nens i nenes de Premià de Mar estan fent una molt bona feina.

Un òrgan de participació infantil que aporta als infants una manera d’exercir 
la ciutadania, un aprenentatge de valors i consciència social que els hi 
dona l’oportunitat de visualitzar-se com a ciutadans de ple dret.

La descoberta de tot el que pots aprendre escoltant als infants sobre 
com veuen el món i posar en valor les seves aportacions, intentant fer un 
acompanyament i no una direcció. Un gran repte per aconseguir que els 
nens i les nenes puguin arribar a dissenyar i planificar la seva participació.

“Els infants de premià de 
mar són protagonistes 
de les decisions que es 
prenen al municipi.” 

“Model de participació infantil 
on s’exerceix la ciutadania.”

Rosa Girós, 
tècnica d’Educació de Premià de Mar.

Un instrument de participació ciutadana imprescindible 
per  copsar l’opinió  de la ciutadania més jove en clau  
educativa. Una extraordinària oportunitat que em permet 
treballar/participar en un projecte enriquidor professional 
i personalment.

Un òrgan de participació, en el qual els infants tenen 
veu per a dissenyar o proposar accions sobre temes 
d’àmbit municipal. Principalment s’acaben fent accions 
que tenen a veure amb temes relacionats amb el civisme 
o amb actes lúdics o festius del municipi; tanmateix 
totes les accions es realitzen a partir de la visió dels 
nens i les nenes. En definitiva és un òrgan de consulta 
representatiu de la població menor de 12 anys, on 
sovint les entitats o l’Administració ha volgut saber la 
opinió dels nens respecte algun tema en concret.

Dinamitzar el Consell dels Infants de Rubí és una oportunitat, una porta 
que obre la possibilitat de canviar la manera de fer les coses, i d’ajudar 
en la lluita perquè els infants siguin escoltats, ja que són una part molt 
essencial de la societat, i tard o d’hora seran responsables del seu bon 
funcionament. És bo, per això, treballar la participació, que vegin que la seva 
veu pot ésser escoltada i sobretot, que algú l’escolti i la tingui en compte.

Es dóna el cas que abans de dinamitzador vaig ésser conseller, als 
inicis d’aquest projecte, i això m’aporta una doble visió que m’ajuda 
a treballar per millorar el Consell, perquè conec la importància de 
fer que els infants sentin reconeguda la seva tasca, i la rellevància 
de conduir-los perquè puguin fer efectiva la seva feina.

“Què en pensen els 
infants de la ciutat 
on viuen? escoltem 
la seva veu!”

“Un espai on la veu 
del nen i la nena 
hi són present.”

“Considero fonamental 
l’existència d’aquest 
òrgan de participació i 
crec que s’ha d’apostar 
per continuar treballant i 
millorant-lo dia a dia.”

Tècnica d’Educació de Reus.

Pastora Hidalgo, tècnica Sant Boi de Llobregat.

Ramon Garcia, tècnic d’Educació Sallent.
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Palafrugell.

L’Hospitalet de Llobregat.

Begues.Cambrils.

Portem poc temps funcionant però em sembla 
interessant per a què els més petits aprenguin 
a dir la seva des d’un context més oficial.

“Mireu Tremp 
amb ulls d’infant!”

Judit Sopena, tècnica de 
Participació Ciutadana de Tremp.
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COMARCA:
Garraf
PROVÍNCIA:
Barcelona

Consell d’Infants 
de Sitges

Consell d’Infants de Sitges

Reunions del Consell
El Consell es reuneix mensualment. A part de les trobades 
mensuals també es realitzen trobades territorials amb altres 
consells d’infants.
Durada de les reunions: De 18 :00 a 19 :45h.

Funcions del Consell
Proposar temes i que tinguin com a finalitat millorar algun 
aspecte de la vila que estigui totalment relacionat amb els in-
fants. Escollir un d’aquests temes i treballar-lo a fons durant 
tot el curs. Elaborar-ne un projecte i lliurar-lo al batlle el mes 
de juny perquè el consistori el porti a terme.
També en cada sessió fan suggeriments que puguin ajudar 
a les diferents regidories a millorar aspectes que segons ells 
no estan bé: parcs infantils deteriorats, llums foses, pas de 
vianants mal pintats, semàfors que no funcionen...

Renovació
Els infants estan durant dos anys sent membres actius del 
consell. La renovació del consell és cada any. Es renova la 
meitat del consell. Marxen els infants de sisè. Es realitza a 
través de les escoles. Presentació de candidatura més vo-
tació. Els infants que volen, es presenten com a candidats 
i els seus companys de cinquè, els voten. També intentem 
tenir un representant del poble de Garraf i un del barri de les 
Botigues de Sitges (ambdós formen part del municipi). Com 
que no tenen escoles, el representant ha de cursar 5è o 6è i 
residir en aquests llocs (algun any no s’han trobat represen-
tants). 
La constitució del Consell d’Infants segueix un procés de-
mocràtic que els infants aprenen i desenvolupen als seus 
respectius centres escolars. Una coordinadora procedent de 
la Regidoria d’Ensenyament de l’Ajuntament de Sitges visi-
ta les escoles del municipi que hi participen per explicar als 
alumnes de cinquè què és el Consell d’Infants, com funciona i 
perquè és positiu que els infants puguin donar la seva opinió. 
També els explica com poden presentar la seva candidatura 
per a que els seus companys els votin. Es tracta d’un pro-
cés electoral a les escoles, on els representants són escollits 
entre els alumnes de cinquè de tots els centres educatius 
locals. Els candidats, per tant, han de defensar davant els 
seus companys la seva candidatura i les seves propostes. 
Posteriorment, cada escola fa votacions independents per 
escollir els consellers que els representaran durant dos anys.

Accions rellevants
Al llarg d’aquests tretze anys, els temes escollits han estat 
molt variats. El Consell d’Infants ha demanat més fonts d’ai-
gua potable al municipi, la creació d’un carril bici, una ràdio 
i un casal per a infants, i la millora de les zones esportives 
públiques i dels parcs infantils. Però hi ha hagut també altres 
qüestions que han preocupat els consellers, com ara la bru-
tícia o les barreres arquitectòniques que suposen una trava 
per a les persones amb discapacitat. 
Aquesta no ha estat l’única tasca desenvolupada pel Consell 
d’Infants. L’òrgan ha col·laborat amb altres regidories com la 
de Tradicions i Festes, aportant suggeriments sobre celebra-
cions com la Festa de Santa Tecla o el Carnaval, o treballant 
en una visió de futur per explicar com creuen que serà Sit-
ges el 2030. A més els consellers sitgetans han assistit a 
trobades relacionades amb altres Consells d’Infants, com ara 
la Jornada d’Intercanvi de Consells d’Infants de Catalunya, 
celebrada el 2005, o la Trobada de Consells d’Infants i Ado-
lescents, organitzada per la Diputació de Barcelona el 2008. 
També han tingut la possibilitat de reunir-se amb el pedagog 
i ideòleg dels Consells d’Infants, Francesco Tonucci, el 2007. 
Més recentment també formen part del Consell Nacional 
d’Infants i Adolescents de Catalunya i l’11è Consell d’Infants 
va realitzar un intercanvi amb un Consell d’Infants de Pieve 
di Cento, a Itàlia.

El Consell m’ha fet aprendre que les coses es poden 
canviar. Que el què pensen els nens es pot fer realitat. 
El Consell m’agrada però a vegades dóna pal perquè és 
molta estona. Els nens del Consell em cauen molt bé 
perquè són molt macos i molt intel·ligents.

“Si el poble vols millorar al 
consell t’has d’apuntar!”

Bruno Quero Lacasta, Conseller.

Població –     
NOM DEL CONSELL –  
Àrea a la qual pertany –  

Edat dels infants –  
Nombre d’infants –  
Data de creació  – 

Sitges
Consell d’Infants de Sitges
Àrea de Serveis a les 
Persones, Organització i 
Govern Obert
Regidoria de Recursos 
Humans, Ensenyament, 
Joventut i Ocupació
Departament de Formació 
i Joventut, Servei 
d’Ensenyament
11-12 anys
21, però varia
Octubre 2003
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COMARCA:
Solsonès
PROVÍNCIA:
Lleida

Consell d’Infants 
de Solsona

Consell d’Infants de Solsona

Reunions del Consell
Es reuneixen com a mínim tres vegades l’any de manera or-
dinària tot i que la periodicitat de les sessions es gairebé bi-
mensual.   
Durada de les reunions: entre 1 hora i 1 hora i 30 minuts.

Funcions del Consell
- Promoure la participació a la ciutat.
- Possibilitar que es puguin manifestar i decidir com volen 
que sigui la seva ciutat.
- Apropar-los al valor de la democràcia i la participació.
- Fomentar els hàbits i actituds dialogants.
- Aconseguir que les persones adultes coneguin els drets 
dels infants, preuin la seva opinió i la prenguin en conside-
ració.

Renovació
Els membres del consell en formen part un màxim dos anys. 
Cada any es renova la meitat dels membres del consell. La 
renovació es fa a través de les escoles. Cada escola i aula ho 
trien a la seva manera.

Accions rellevants
- Són jurat de concursos (postals, aparadors... que realitza 
l’Ajuntament de Solsona).
- Col·laboracions esporàdiques a la ràdio municipal Solsona 
FM. 
- A cada escola es poden recollir propostes de treball i també 
es pot fer al web Infants de Solsona www.infantsdesolsona.
cat, que conté un apartat exclusiu per al Consell d’Infants.
- Participació al CNIAC amb dos representants.

Actualment el Consell d’Infants de Solsona està treballant en 
l’elaboració d’un cap de setmana dedicat exclusivament als 
infants i a les seves famílies. Un cap de setmana amb tallers, 
caminades, cinema... col·laborant amb diferents entitats de la 
ciutat per a la realització de moltes de les activitats. 
A Solsona ja fa anys que es dedica una setmana a la gent 
gran i un cap de setmana als joves, és per això que va sor-
gir la idea de fer un cap de setmana exclusiu per a ells amb 
la previsió que si agrada pugui arribar a ser una cita dins del 
calendari de la ciutat. 
Treballs realitzats:
- Col·locació d’un rellotge a una de les places més concorre-
gudes pels infants.
- Col·locació de cartells metàl·lics amb frases elaborades per 
ells per treballar el civisme.
- Col·locació d’aparcabicicletes a diferents espais de la ciutat.
- Elaboració de gimcana per la setmana del medi ambient.
- Elaboració de la renovació del web Infants de Solsona.

 Altra informació: 
Properament es vol engegar el consell d’adolescents per tre-
ballar conjuntament.

 Composició: 
- El president o presidenta que serà l’alcalde/essa o el mem-
bre de l’Ajuntament en qui delegui.
- Un representant per aula de cada centre educatiu que cur-
sin 3r, 4t, 5è i 6è de primària. En la mesura del possible, es 
procurarà que el Consell d’Infants i Adolescents tingui una 
composició representativa de nens/es.
- Un representant de cada grup municipal.
- Dos tècnics socials que fan les funcions de dinamització i 
també de secretaria.

Jo el valoro molt bé! M’agrada molt perquè normalment 
els pobles es valoren des del punt de vista dels nens i 
és important que puguem expressar-nos per millorar-lo.
El Consell m’ha aportat moltes coses. Una d’elles són 
els coneixements i són molt bons! No en tenia ni idea 
de com funciona l’ajuntament, perquè has de tenir en 
compte moltes coses: els diners, si es pot fer, a on es 
pot fer... També m’ha aportat amistat perquè he fet 
amics d’altres escoles. Aprens moltes coses al Consell!
Jo el Consell d’Infants el visc molt bé! Des que sóc de-
legada de classe trobo que la meva vida ha canviat. Ara 
tinc amics d’altres escoles i a les reunions riem. Sempre 
que el Consell ens convoca penso “Que bé!” Se m’alegra 
el dia. M’agradaria que aquests bons sentiments que 
visc durin tota la vida!

“Si el teu poble vols 
millorar al consell 

d’infants has d’anar.”

Alba Feixas i Vilà, 10 anys, membre 
del Consell d’Infants de Solsona.

Població –     
NOM DEL CONSELL –  
Àrea a la qual pertany –  

Edat dels infants –  
Nombre d’infants –  
Data de creació  – 

Solsona
Consell d’Infants de Solsona
Regidoria d’Acció Social, 
Ensenyament i Participació
De 8 a 12 anys
23
17 de febrer de 2011  
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COMARCA:
Bages
PROVÍNCIA:
Barcelona

Renovació
El Consell renova cada any el 50% dels seus membres, a tra-
vés de votacions a partir de candidatures per part dels nens/
es. Es constitueix un grup únic de 12 infants procedents de 
les 3 escoles del municipi.

Consell dels 
Infants de Súria

Consell dels Infants de Súria

Reunions del Consell
Mensualment.
Durada de les reunions: 1 hora aproximadament.

Funcions del Consell
2014/2015 - Solidaritat i cooperació.
2015/2016 - Campanya Tracta’m bé! Promoció dels bons 
tractes envers la gent gran.
S’intenta que les activitats que es treballen es fessin exten-
sibles a la resta de companys de classe.

Accions rellevants
- Són jurat de concursos (postals, aparadors... que realitza 
l’Ajuntament de Solsona).
- Col·laboracions esporàdiques a la ràdio municipal Solsona 
FM.
- A cada escola es poden recollir propostes de treball i també 
es pot fer al web Infants de Solsona www.infantsdesolsona.
cat, que conté un apartat exclusiu per al Consell d’Infants.
 - Participació al CNIAC amb dos representants.

Actualment el Consell d’Infants de Solsona està treballant en 
l’elaboració d’un cap de setmana dedicat exclusivament als 
infants i a les seves famílies. Un cap de setmana amb tallers, 
caminades, cinema... col·laborant amb diferents entitats de la 
ciutat per a la realització de moltes de les activitats. 
A Solsona ja fa anys que es dedica una setmana a la gent 
gran i un cap de setmana als joves, és per això que va sorgir 
la idea de fer un cap de setmana exclusiu per a ells amb la 
previsió que si agrada pugui arribar a ser una cita dins del 
calendari de la ciutat. 
Treballs realitzats:
- Col·locació d’un rellotge a una de les places més concorre-
gudes pels infants.
- Col·locació de cartells metàl·lics amb frases elaborades per 
ells per treballar el civisme.
- Col·locació d’aparcabicicletes a diferents espais de la ciutat.
- Elaboració de gimcana per la setmana del medi ambient.
- Elaboració de la renovació del web Infants de Solsona.

 Altra informació: 
Properament es vol engegar el consell d’adolescents per tre-
ballar conjuntament.

 Composició: 
- El president o presidenta que serà l’alcalde/essa o el mem-
bre de l’Ajuntament en qui delegui.
- Un representant per aula de cada centre educatiu que cur-
sin 3r, 4t, 5è i 6è de primària. En la mesura del possible, es 
procurarà que el Consell d’Infants i Adolescents tingui una 
composició representativa de nens/es.
- Un representant de cada grup municipal.
- Dos tècnics socials que fan les funcions de dinamització i 
també de secretaria.

Aquest es el meu segon any com a membre del Consell dels 
Infants.
M’agrada molt assistir a les sessions ja que fem coses per al 
nostre poble i també som les veus dels nostres companys 
de escola.
Al Consell he fet amics nous d’altres escoles del meu poble i 
de tant en tant quedem per jugar i passejar.
Crec que formar part del Consell dels Infants és molt impor-
tant perquè d’aquesta manera els nens i nenes de la nostra 
edat també poden dir la seva opinió de les coses que ens 
agraden o que canviaríem del nostre poble, i alhora podem 
treballar tots junts fent diferents activitats que serveixen per 
fer-nos veure i per participar dins del poble i amb diferents 
associacions.
Aquest any estem treballant conjuntament amb la gent gran, 
i a part que són molt divertits ens ensenyen moltes coses! I 
nosaltres a ells!

“Donar la nostra opinió 
sobre el nostre poble 
és molt important.”

Clàudia Garcia, 11 anys, membre del consell.

Població –     
NOM DEL CONSELL –  
Àrea a la qual pertany –  
Edat dels infants –  
Nombre d’infants –  
Data de creació  – 

Súria
Consell dels Infants de Súria
Àrea de Benestar Social
10 i 12 anys
12
Curs 1997-1998 
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COMARCA:
Tarragonès
PROVÍNCIA:
Tarragona

Renovació
El consell es renova cada any la meitat dels seus membres, 
marxen els membres de 6è i entren els nous membres de 5è. 
A les escoles es presenten els candidats que seran elegits, 
pels seus companys, per formar part del Consell. 
Al Grup de Joves decideixen continuar al Consell, voluntària-
ment, una vegada han finalitzat com infants.

Consell Municipal 
d’Infants de Tarragona

Consell Municipal d’Infants de Tarragona

Reunions del Consell
Tant els infants com els joves es reuneixen mensualment i 
donen comptes del que fem en dos Plenaris l’any, al desem-
bre i al maig.
Durada de les reunions: 2 hores amb berenar inclòs. 

Funcions del Consell
El nostre Consell és un òrgan de participació infantil de nenes 
i nens de 9 a 13 anys de la ciutat. Un espai on poden exercir 
els nostres drets, com a ciutadans que són a reflexionar, ex-
pressar la nostra opinió, debatre, prendre decisions i elevar 
al plenari les nostres propostes, a fi de contribuir a millorar 
aquells aspectes de la nostra ciutat que considerin neces-
saris.

Hem creat un Grup de Joves del CMIT per donar suport als 
representants del CNIAC i per crear un Consell de joves.
Decidim els temes que volem tractar tenint en compte que 
seguint: temes de la nostra ciutat, aspectes que afectin els 
nens i les nenes del nostre municipi, i sobretot, propostes 
que puguin ser viables de resoldre per l’Ajuntament de Tarra-
gona o per nosaltres mateixos.
Fem participar a tots els infants i joves de la ciutat en les 
propostes que portem a terme.

Accions rellevants
- Campanya informativa amb cartell dels infants de “No Fu-
mar” a l’entrada de les escoles.
- Campanya de Medi Ambient : “PAPER D’ALUMINI FORA, 
PORTA LA CARMANYOLA”.
- Participació amb els Jocs del Mediterrani 2017- Tarragona 
2017, en la decisió de la mascota.
- Programa de Tarragona Ràdio l’Aventura d’Escoltar anual 
per informar sobre les actuacions del Consell d’Infants.

 Actes:

- Celebració del Dia Mundial dels Drets de l’Infant amb el Club 
del Tarraconins.
- Visites a les escoles dels diferents barris de la ciutat una 
vegada a l’any.
- Participació en el CNIAC.
- Participació en les Trobades de les Ciutats Amigues de la 
Infància d’UNICEF.
- Participació a la Cavalcada de Reis.
- Participació al Parc de Nadal amb un estand del Consell.
- Sortida en família al juny.

Valoro molt el Consell. Crec que és una bona manera perquè 
els infants se sentin escoltats en la societat. M’ha aportat 
moltes coses bones. He conegut llocs de la ciutat que abans 
no coneixia, he après coses que abans no sabia, i he fet noves 
amistats. Ho he viscut molt bé. M’agrada molt anar-hi.

M’agrada el Consell perquè puc opinar sobre qüestions de la 
meva ciutat. M’ha aportat noves amistats i noves experièn-
cies. M’ho passo molt bé perquè estem molta estona opinant 
sobre coses que ens afecten i treballem per millorar la nostra 
ciutat.

“Els infants podem 
fer d’aquesta societat 
una de millor.”

“Tingues en compte la 
opinió de tothom.”

Mireia Mejias, 11 anys, membre del consell.

Jordi Aldave, 13 anys, membre del Grup de Joves del 
CMIT.

Població –     
NOM DEL CONSELL – 
 
Àrea a la qual pertany –  

Edat dels infants –  
Nombre d’infants –  
Data de creació  – 

Tarragona
Consell Municipal d’Infants 
de Tarragona
Departament d’educació - 
IMET
De 9 a 13 anys
39 infants i 8 joves
2008
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COMARCA:
Maresme
PROVÍNCIA:
Barcelona

Renovació
Cada any es renova un terç del consell. En aquest procés 
de renovació participen les escoles a través de la votació de 
candidatures als grups aules de les escoles. Els possibles 
candidats i candidates són nens i nenes de 5è de l’Escola 
Lola Anglada i de l’Escola Tiziana. L’elecció dels consellers/es 
és a través de 2 representants per aula: 1 per votació directa 
i 1 per sorteig.

Tiana amb 
els teus ulls

Tiana amb els teus ulls

Reunions del Consell
Mensualment.
Durada de les reunions: duren unes dues hores aproximada-
ment.

Funcions del Consell
L’establiment del Consell d’Infants a Tiana té una vessant 
educativa pels nens i nenes de la vila, i constitueix una mi-
llora del poble amb la inclusió dels infants en els assumptes 
públics. Aquest Consell tindrà els següents objectius:

- Potenciar i dinamitzar la participació dels infants en la vida 
del poble.
- Fomentar la participació promovent un escenari que esde-
vingui educatiu a la vegada que participatiu.
- Promoció de la Convenció sobre els Drets dels Infants, so-
bretot aquells vinculats a la participació.
- Promoció d’un espai on els infants puguin expressar i opi-
nar sobre allò que realment els interessa, alhora que aprenen 
valors democràtics.
- Enfortir els vincles entre escola i ajuntament potenciant la 
col•laboració entre ambdues institucions.
- Donar valor a la veu dels infants i donar a conèixer als adults 
la seva visió de les coses en temes no només infantils.
- Fer dels infants subjectes actius de la nostra societat tot 
creant un mecanisme estable i vàlid de participació i comuni-
cació entre infants i càrrecs electes.

Treball de consellers i conselleres:
S’establirà un projecte sobre el qual pivotarà la feina dels in-
fants durant les sessions.
Rol familiar:
Donar suport a les iniciatives preses pels vostres fills i filles.
Compromís en la participació de les activitats del Consell.

Accions rellevants
Fan sessions de treball: Audiències públiques, Actes de 
constitució i Fan pregó infantil de la Festa Major.
- Fan sessions d’assessorament per prendre decisions que 
afecten al poble (per exemple, parcs infantils). 
- Recuperació tramvia de Tiana a Montgat.
- 20è aniversari de la Convenció Drets infants. 
- Treball de camp.
- 10 Drets escollits pels infants; de cada dret se n’ha enregis-
trat un programa de ràdio, el qual s’ha editat cada dimecres 
durant 1 mes. El darrer programa radio va ser en directe obert 
a la ciutadania.

Actualment: Respecte al territori i Medi Ambient: camins 
escolars i Coneix els camps d’estudi al teu territori (adoles-
cents).

 Altra informació: 

La mateixa canalla fa molta difusió de les seves activitats als 
altres nens i nenes del poble i aquest boca orella fa que to-
thom conegui el consell i algunes de les seves activitats.
El consells adolescents estan preparant un tast de coneixe-
ments i orientació professional, del qual hi gaudiran tots els 
joves de l’institut; per tant, podem dir que la incidència és 
mitjana - alta. Al llarg de l’any han treballat les professions 
solidàries a la zona del Maresme.Població –     

NOM DEL CONSELL –  
Àrea a la qual pertany –  

Edat dels infants –  
Nombre d’infants –  
Data de creació  – 

Tiana
Tiana amb els teus ulls
Regidoria d’Educació
El consell d’infants, de 10 a 
12. I el consell d’adolescents 
De 12 a 16
16 infants + 12 adolescents
Març de 2013
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El consell és el lloc on els infants i 
joves s’eduquen en la pertinença a 
la ciutat.

Aporta a la ciutat la veu i els ulls dels 
infants.

Aprenem mútuament els nens i 
nosaltres.

Hem d’escoltar-los i tenir en compte 
la seva opinió, de veritat, perquè 
estan per quedar-se i tenen moltes 
ganes de fer coses pels infants i per 
la seva ciutat.

El Consell dels infants és una bona eina per tal que 
els infants de Súria donin la seva opinió i tinguin 
veu i vot a nivell municipal, ja que els membres 
són els portaveus del seu grup-classe.

Aquest curs 2015-2016 l’aportació com a Consell 
està sent molt significativa, ja que col·laboren en la 
campanya municipal “Tracta’m bé” i són una part molt 
important dins la campanya a l’hora de transmetre al 
nostre poble la problemàtica i fer-ne sensibilització 
sobre el maltracte envers la gent gran. A nivell personal 
dels membres del Consell s’estan emportant un gran 
aprenentatge sobre els valors que cal tenir a la vida 
i dins la societat. Com a dinamitzadora del Consell 
m’emporto una gran satisfacció per la feina ben 
feta i la gran implicació que hi ha dins del Consell.

És un instrument participatiu especialment rellevant 
perquè es dóna veu als infants. I té la doble vessant, 
de conèixer la seva veu i de que ells puguin conèixer 
l’estructura i funcionament de l’Ajuntament. Una 
lliçó de democràcia en el sentit més ampli.

Per mi, el consistori infantil representa una manera d’entendre les polítiques locals des 
d’una perspectiva de compromís vers la ciutadania i els infants que en formen part. 

Educar els infants en la participació és garantir el seu compromís vers l’entorn i la comunitat que 
els acull. A través d’aquesta experiència, tant els consellers/es infantils com els seus companys 
d’aula aprenen a tenir en compte les necessitats i mirada dels altres, tant pel que fa als companys 
a l’hora de prendre una decisió conjunta, com pel que fa a la resta d’infants de la ciutat. 

Alhora, el consistori infantil els permet conèixer i estimar la ciutat per una banda i, per 
l’altra, aprendre el valor de la democràcia a través de la pràctica real i des de l’entorn 
proper. Fent propostes amb transcendència a nivell de ciutat afavorim el seu sentiment de 
pertinença, la qual cosa és essencial per crear ciutats que garanteixin la convivència.

Com a dinamitzadores considerem que el consell d’infància és un espai 
d’aprenentatge de participació i ciutadania increïble. Dia a dia des de que 
vam començar els infants han anat descobrint i experimentant el consens, 
el debat i la discussió, la presa col·lectiva de decisions , la resolució de 
conflictes, i la motivació de trobar un projecte comú i factible que faci de 
Vilassar un poble per als infants. Dinamitzar el consell d’infants ens ha 
aportat prendre consciència de la mirada dels infants sobre el poble que 
habiten, i la seva gran capacitat d’observació, d’autoafirmació i elaboració 
de propostes més enllà dels límits que sovint ens construïm els adults.

“Els infants de Súria 
també tenen moltes 
coses a dir!”

“L’Ajuntament amb 
ulls d’infant.”

“Educar en la participació és 
creure en el potencial de totes les 
persones que viuen a la ciutat.”

“Amb un consell d’infants sa i 
actiu, segur que Vilassar serà 
un poble més a la mida de totes 
les persones que hi vivim!”

Xesca Galera Cazorla, dinamitzadora 
del Consell dels Infants i de 
la Gent Gran de Súria.

Emili Jané, tècnic de Participació de Torelló.

Mireia Corominas, tècnica de Vic.

Mariona i Mireia, dinamitzadores del Consell 
d’Infants de Vilassar de Dalt.Ro
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Després de 10 anys de Consell dels Infants, considerem el projecte com 
un dels claus en el nostre departament. Cada any és diferent. Els infants 
sempre ens sorprenen, i la veritat és que això fa goig coordinar-ho.

Nosaltres com a tècniques valorem molt positivament la creació del Consell 
i la seva continuïtat. És important poder donar veu a tota la població i no 
es pot menystenir la veu dels nostres infants, uns futurs ciutadans en 
potència que han de créixer coneixent de prop el que significa participar 
activament i poder fer sentir les seves opinions de totes aquelles qüestions 
que els interessen, que els preocupen i que volen i poden arribar a canviar. 

El Consell ens aporta poder conèixer de primera mà què pensen els 
nostres infants i quedem sorpreses de moltes de les seves reflexions; és 
un espai on aprenem molt d’ells i ens sentim satisfetes de poder veure 
el procés que fan un cop arriben al Consell fins que el deixen. El vivim 
com un projecte amb futur i com un procés d’aprenentatge compartit.

“Ja fa 10 anys que 
s’aposta per la participació 
infantil, i continuem!” 

“Som un petit consell que 
construirà una gran ciutat!”

Lucia Albardiaz Segador, tècnica del Departament 
d’Educació, Infància i Família de Sant Joan Despí.

També ens demanes un testimoni de la persona que acompanya el consell. 
Voldria comentar que com a tècnica d’educació és un plaer poder oferir 
aquest espai de participació als infants de 5è de primària de tots els centres 
educatius del municipi. N’estic convençuda que als infants que hi participen 
els ha ajudat a créixer, tot fomentant els valors democràtics i el treball 
col·laboratiu.

La funció del Consell d’Infants és en doble sentit: els infants aporten 
moltíssim a Sitges amb visions molt particulars de la població, amb idees 
per a millorar el vessant infantil de la vila, i els consellers i conselleres 
aprenen com s’ha d’actuar en temes més “oficials” (votar, escoltar l’altre, 
donar la seva opinió, no actuar com a individu sinó com a representant d’un 
col·lectiu...). Un altre punt que cal tenir en compte és que es relacionen amb 
infants d’altres escoles, de la seva mateixa edat i els mateixos interessos.

Jo vaig començar a formar part del 1er Consell d’Infants per voluntat 
pròpia, com a mare de conseller, per fer de secretària. No he deixat mai 
d’estar-ne vinculada. Ara ja és el 13è Consell i encara en formo part, 
ara per motius de feina. La veritat és que el Consell forma part de mi 
i la relació que crees amb els infants del Consell és molt especial.

M’aporta molta feina. Ràpidament dic feina. Però 
una feina que faig molt de gust, i amb l’alegria que 
poden aportar els infants. Alhora aporta creixement i 
enriquiment personal. 

Als consellers els aporta responsabilitat, compromís i 
decisió. 

Al poble li aporta uns infants responsables i 
compromesos, i un seguit d’actuacions fetes pels propis 
infants.

El visc amb la contradicció de tantes coses per fer i 
tan poc temps per fer-les. Amb les ganes de poder-hi 
tenir més dedicació i treballar més intensament amb els 
consellers i conselleres. Amb la convicció que en tots 
ells queda una petita empremta del seu pas pel Consell 
dels Infants de Santpedor de la mateixa manera que 
cadascun d’ells deixa empremta al Consell i al poble.

“Aquí és on podeu fer 
sentir la vostra veu.”

“El Consell dels infants és una 
oportunitat d’or per als infants 
per fer sentir la seva veu, però 
alhora, i tan o més important, 
és la oportunitat que podem 
tenir els “grans” per escoltar a 
plena veu els infants del nostre 
poble, i entendre que bona part 
de la feina que fem, cal que la 
duguem a terme pensant en 
ulls d’infants.“

Teresa Fontbona, tècnica Servei d’Educació 
de Santa Perpètua de la Mogoda.

M. Àngels Boix i Carol i Sònia Pallarès i Gilabert, 
dinamitzadores del Consell d’Infants de Solsona.

Margarita Thölen Tutusaus, 
coordinadora del Consell de Sitges.
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Centelles.Barberà del Vallès. 

Badalona.

Arbúcies.

El Consell m’aporta moltes vivències i experiències noves; cada any treballes amb infants 
diferents i cada un d’ells és únic i irrepetible. Els infants són impulsius, creatius, i amb moltes 
ganes de fer coses, t’encomanen aquesta alegria i passió alhora de treballar. És molt gratificant 
poder treballar amb el Consell, quan se’ls planteja temes del poble als consellers i conselleres 
tenen una visió molt senzilla dels problemes, a vegades els adults ens compliquem pensant 
com solucionar les coses i els consellers i conselleres poden tenir una idea brillant i senzilla.

“El Consell em dona l’oportunitat de 
veure el món amb una mirada d’infant” 

Montserrat Moncunill Closa, tècnica d’Infància 
i Joventut de Sant Joan Vilatorrada.
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COMARCA:
Osona
PROVÍNCIA:
Barcelona

Renovació
Els autèntics protagonistes d’aquest projecte participatiu són 
els nens i nenes de 6è de Primària de les escoles de Torelló. 
En total, són 16 regidors i regidores infantils que s’escullen a 
través de les votacions dels seus companys de classe.
A l’inici de curs cada classe de 6è de Primària de les escoles 
de Torelló escull els seus representants, que es renoven 
anualment. El Consistori Infantil es vertebra a través de 
les escoles, per la qual cosa es necessita la seva decidida 
implicació.

Consistori Infantil 
de Torelló

Consistori Infantil de Torelló

Reunions del Consell
Es celebren dos plens al llarg del curs, sota la presidència de 
l’alcalde de la corporació: el ple de constitució del Consistori 
Infantil (novembre) i el ple de cloenda (maig/juny). Entre l’un i 
l’altre es celebren reunions bimestrals, on els regidors i regi-
dores debaten i planifiquen el treball a realitzar.

Funcions del Consell
- Conèixer el funcionament de l’Ajuntament i exposar-lo als 
seus companys.
- Liderar les propostes que els fa l’alcalde.
- Presentar el resultats d’aquestes propostes a final de curs.
- Debatre temes de política municipal a l’aula i portar les con-
clusions a les sessions periòdiques del Consistori Infantil.

El Consistori Infantil de Torelló es va posar en marxa el curs 
2009-2010. La iniciativa va sorgir de la regidoria de Ciuta-
dania Activa de l’Ajuntament, que va comptar, des dels inicis, 
amb la complicitat de les escoles del municipi.

La idea que guia el Consistori Infantil té dues direccions. 
D’una banda, hi ha la pretensió de mostrar als nens, de prime-
ra mà, l’estructura i el funcionament bàsic d’un ajuntament, 
amb els seus serveis i departaments. Per altre cantó, també 
hi ha la intenció de donar veu als nens i nenes i conèixer la 
seva visió del municipi i de la realitat que viuen dia a dia.

Accions rellevants
Entre els projectes que han portat a terme al llarg dels dife-
rents cursos hi ha:

- Disseny dels camins segurs per arribar a l’escola.
- Els equipaments esportius.
- Disseny de dos parcs infantils.
- Elecció de la pel·lícula del cinema a la fresca de la 
Festa Major.
- Difusió de l’ordenança de civisme.
- Els Serveis Socials municipals i el Rebost Solidari.

Població –     
NOM DEL CONSELL –  
Àrea a la qual pertany –  
Edat dels infants –  
Nombre d’infants –  
Data de creació  – 

Torelló
Consistori Infantil de Torelló
Joventut
11 anys
17
Octubre 2009 



consells d’infants i/o adolescents a Catalunya 140 consells d’infants i/o adolescents a Catalunya141

COMARCA:
Osona
PROVÍNCIA:
Barcelona

Renovació
Un cop cada any es renova la totalitat dels seus membres. 
A les escoles els Infants interessats en formar part del 
Consistori infantil presenten candidatura i, posteriorment, es 
realitzen votacions. 
Des de l’Ajuntament donem indicacions, però el centre acaba 
utilitzant el mecanisme que els sembla més adequat per a fer 
l’elecció del Conseller/a infantil que representarà la seva aula 
de 6è de primària.

Consistori 
Infantil de Vic

Consistori infantil de Vic

Reunions del Consell
Es reuneix mensualment.  
Durada de les reunions: 1h 30 min.

Funcions del Consell
Òrgan consultiu i de participació: en funció dels temes d’ac-
tualitat que es treballen des de l’Ajuntament, els consellers 
reben un encàrrec per tal de donar la seva visió i aportar pos-
sibles solucions.
Els consellers actuen com a representants dels seus com-
panys de classe. Els temes que es tracten es proposen dins 
el consistori; essent els consellers/es infantils els que trans-
meten l’encàrrec de l’Ajuntament als seus companys/es de 
classe i, posteriorment, expliquen al Consistori la decisió que 
s’ha pres a l’aula.

Accions rellevants
Campanya de mobilitat sostenible i segura
Durant el curs 2015/16 el consistori infantil ha rebut l’en-
càrrec de fer propostes per promoure la mobilitat segura i 
sostenible a la nostra ciutat.

Així, les primeres sessions s’han dedicat a identificar les cau-
ses que afavoreixen els accidents de circulació per tal de, 
posteriorment, fer propostes que ajudin a reduir l’índex de 
sinistralitat. 
El segon encàrrec que han rebut ha estat aprofundir en el 
treball dels valors que es promouen fent esport, concreta-
ment, dins l’Olimpivic.
A partir de l’encàrrec que van rebre els consellers i conse-
lleres infantils per part de l’Alcaldessa de Vic, aquest curs 
2015/16 s’ha demanat la seva col·laboració en el disseny 
d’una campanya per a la mobilitat sostenible i segura, amb 
l’objectiu de millorar el nombre d’accidents que es produeixen 
a la nostra ciutat. 
D’aquesta manera, els consellers/es infantils, amb la implica-
ció dels companys/es de classe, han identificat quines són 
les causes que provoquen els accidents, per tal de, posterior-
ment, fer propostes que s’inclouran a la campanya que està 
previst iniciar al mes de setembre, coincidint amb la setmana 
de la mobilitat segura i sostenible. 
De les propostes presentades, i amb la implicació d’infants 
i famílies, s’ha decidit crear clips de vídeo entorn els temes 
que tenen una incidència directa en els accidents urbans de 
circulació, i en què la conducta dels ciutadans n’és una de 
les causes: les presses, l’ús del telèfon mòbil i altres les dis-
traccions, els passos de vianants, respectar la senyalització 
o travessar sense mirar. 

Població –     
NOM DEL CONSELL –  
Àrea a la qual pertany –  
Edat dels infants –  
Nombre d’infants –  
Data de creació  – 

Vic
Consistori Infantil de Vic
Regidoria d’Educació
11-12 anys
22
Octubre 1998 

Jo trobo que és una manera molt bona per fer millorar la nos-
tra ciutat i fer-la gran, i també per conèixer nens d’altres es-
coles i poder fer-nos amics.
El fet de formar part del Consistori infantil m’ha aportat co-
neixements de Vic, com organitzar-se per portar a terme fets 
importants i també, el fet de com interessar-se i compor-
tar-se en fets importants com aquesta publicació, o sortir a 
la ràdio o la televisió.

M’agrada molt formar part d’aquest consistori per diverses 
raons molt importants: m’agrada molt ajudar a millorar la nos-
tra ciutat, també perquè és un fet molt important i m’agrada 
que els meus companys de classe m’hagin votat per formar 
part del consistori infantil i, finalment, perquè és molt divertit 
formar part de festes importants com ara la Festa Major, la 
representació de la Llegenda de Sant Jordi, sortir a la ràdio, 
etc.

“El consistori infantil, 
un mètode genial per 
a poder fer més gran 
la nostra ciutat”

Carla Pérez, membre del Consell.
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COMARCA:
Maresme
PROVÍNCIA:
Barcelona

Renovació
El consell es renova cada any i participen infants de les tres 
escoles de Vilassar de Dalt: IE Sant Jordi, La Immaculada i 
el CEIP Francesc Macià, on es passa la informació prèvia i 
es fan les votacions, Atzar. A partir de candidatures per part 
dels nens i nenes. L’acte renovació és un acte intern on 
assisteixen educadors, professorat i equips directius de les 
institucions.

Consell d’Infants de 
Vilassar de Dalt

Consell d’Infants de Vilassar de Dalt

Reunions del Consell
Divertides, dinàmiques, fem amics i podem 
opinar sobre el nostre poble.

Funcions del Consell
Les Funcions del Consell són: Fer una reflexió sobre com 
veuen Vilassar de Dalt i promoure i decidir alguna acció o mi-
llora pel municipi i portar-la a terme.

Accions rellevants
Actualment el Consell d’Infància de Vilassar de Dalt està des-
envolupant dos projectes: un és la construcció d’una tirolina 
permanent per a l’oci i gaudi dels infants més grans, que vo-
len dur a terme juntament amb la Secció de Muntanya del 
Centre Cultural La Massa; i l’altre és la diagnosi dels carrers 
de Vilassar amb l’objectiu de poder incidir per arreglar-los i 
millorar-los perquè siguin més agradables per als infants i per 
a tota la població.

Població –     
NOM DEL CONSELL –  

Àrea a la qual pertany –  

Edat dels infants –  
Nombre d’infants –  

Data de creació  – 

Vilassar de Dalt
Consell d’Infants 
de Vilassar de Dalt
Ajuntament de Vilassar 
de Dalt
10-12 anys
El formen un total de 16 
nois i noies
Es va crear el Setembre del 
2013. Regidoria d’Infància, 
Adolescència i Joventut

El consell m’està semblant molt divertit i que hi fem moltes 
coses per millorar el poble. El que més m’agrada és que estic 
amb infants d’altres escoles. Ho estic vivint divertit i estrany 
perquè és una experiència nova. Crec que el consell serveix 
de molt perquè podem fer un poble millor i més pensat per 
nens. Crec que el consell pot aportar millorar el poble i més 
diversió per nosaltres a l’hora de sortir al carrer i trobar-nos 
un parc més divertit.

Per mi el consell és molt divertit i m’ho passo molt bé. Me 
n’emporto que me’n vaig molt contenta de saber que podem 
millorar el poble i de que tenim moltes idees planejades. El 
funcionament del consell per mi funciona prou bé, tenim mol-
tes normes que, com que les complim totes, tot va bé. El que 
més m’agrada és quan al principi fem això de com ens sentim, 
perquè és com un joc i cadascú diu com es sent amb un joc. 
Per mi és una experiència molt divertida ja que conec molts 
nens del poble d’altres escoles, i m’agrada molt venir aquí. 
Crec que nosaltres podem millorar el poble i que la gent es 
trobi més a gust al poble per arreglar coses i això, i que la gent 
estigui millor. I per als infants podem fer que s’ho passin més 
bé al poble i sigui més seu el poble i més per ells.

“Diversió i millorar”

“Diversió i amics”

Mireia, 11 anys, membre del Consell.

Núria, 12 anys, membre del Consell.
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COMARCA:
Gironès
PROVÍNCIA:
Girona

Consell d’Infants 
de Girona

Consell d’Infants de Girona

Reunions del Consell
L’Ajuntament proposa un tema sobre el que el Consell d’In-
fants ha de treballar, elaborar propostes... Es dissenya un pla 
de treball. Els Consellers i conselleres treballen en petites co-
missions, grups de treball o en plenari; en funció del tema de 
treball es reuneixen amb personal tècnic municipal per pre-
sentar els seus dubtes, qüestions...

Funcions del Consell
- Participar activament en temes de ciutat en representació 
dels infants de la ciutat, especialment dels seus companys i 
companyes.
- Observar, estudiar, analitzar i fer propostes en referència a 
un tema de ciutat que se’ls proposa.
- Autoorganitzar-se a per treballar i a l’hora de presentar les 
seves propostes.
- Aportar el seu punt de vista en temes relacionats amb la 
ciutat i amb el seu col·lectiu i oferir idees per millorar.

Renovació
Els Infants són membres del Consell durant dos anys. Aquest 
primer any a inici de curs es van realitzar uns tallers sobre 
participació i drets dels infants a les aules de 5è i 6è de les 
escoles participants. A partir d’aquests tallers es presenten 
candidatures i es fa una elecció democràtica dels consellers 
i conselleres. A partir d’aquest any es realitzaran els tallers 
a 5è de primària i s’escolliran els nous membres. Els infants 
que ja n’eren membres i que han passat a 6è es renoven au-
tomàticament. Per tant cada any es renova la meitat dels 
membres.

Accions rellevants
El Consell d’Infants durant tot l’any passat va treballar i final-
ment elaborar un document de propostes per adjuntar al Pla 
Especial de la Devesa. 
S’han informat què és i en què consisteix el Pla Especial de 
la Devesa, i han visitat el parc junt amb les seves famílies. 
Han vist en el lloc quines seran les novetats i canvis que es 
preveuen i allà on ells valoren que hi podrien fer les seves 
aportacions. 

Un treball intens, de recollida d’informació i treball amb tots 
els infants que representen, reunions amb personal tècnic. 
Treball en comissions, acords i consens de tots els conse-
llers i conselleres per elaborar un document definitiu que es 
va presentar a l’Alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, a la 
Regidora d’Educació i Esports, Isabel Muradàs i al Regidor 
de Paisatge i habitat Urbà, Narcís Sastre. Aquest document 
s’adjunta al Pla Especial Devesa, presentat al Ple Municipal.

Població –     
NOM DEL CONSELL –  
Àrea a la qual pertany –  
Edat dels infants –  
Nombre d’infants –  

Data de creació  – 

Girona
Consell d’Infants de Girona
Àrea d’Educació i Esports
10 a 12 anys
48 nens i nenes 
(25 nens i 23 nenes)
3 de desembre de 2015

“Trobo molt interessant el Consell d’Infants 
perquè participem en una activitat per ajudar 
a millorar la ciutat i és molt divertit. M’ho passo 
molt bé amb altres nens.”

“Viu la ciutat des dels 
“petits” punts de vista: 
a Girona els infants 
també comptem!”

Xènia.

3.2.2
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COMARCA:
Garrotxa
PROVÍNCIA:
Girona

Consell dels Infants 
d’Olot (CICO)

Consell dels Infants d’Olot (CICO)

Funcions del Consell
El Consell dels Infants d’Olot està format, actualment, per 
dos representants de totes les classes de 5è i 6è de les es-
coles d’Olot.

Les decisions es prenen per consens. És a dir, les propostes 
del Consell han de ser compartides per tots els nens i nenes 
de 5è i 6è de la ciutat.

Els representants tenen una durada de dos anys com a 
màxim. Els alumnes de 5è podran repetir a 6è, mentre que 
els de 6è podran seguir participant a l’ESO en altres àmbits 
de participació que ja existeixen.

El ple del Consell dels Infants es convoca de forma ordinària 
un cop a l’any, durant el segon trimestre, i també es pot con-
vocar de forma extraordinària a petició de l’alcalde o d’1/3 
dels representants.

A més de reunir-se i parlar de temes de la ciutat, el Consell 
dels Infants també escull dos representants pel Consell Na-
cional de la Infància i l’Adolescència de Catalunya (CNIAC), 
que també es reuneix anualment per coordinar tots els con-
sells d’infants que hi ha al nostre país.

Renovació
Per meitats, cada curs entren els representants 
de 5è i substitueixen els que surten de 6è.

Accions rellevants
Participar en el Ple Extraordinari de l’Ajuntament d’Olot per 
presentar les propostes que van ser treballades i consensua-
des per tots els nens i nenes.

Població –     
NOM DEL CONSELL –  

Àrea a la qual pertany –  
Edat dels infants –  
Nombre d’infants –  
Data de creació  – 

Olot
Consell dels Infants d’Olot 
(CICO)
Educació 
de 10 a 12 anys 
60
21 d’abril de 2016
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COMARCA:
Baix Llobregat
PROVÍNCIA:
Barcelona

Consell d’Infants de Santa 
Coloma de Cervelló

Consell d’Infants de Santa Coloma de Cervelló

Reunions del Consell
El Consell es reuneix un cop al mes. Puntualment es fa alguna 
trobada de caràcter extraordinari.
La durada és de 1’30 hores aproximadament.

Funcions del Consell
- Possibilitar el debat i la participació dels infants en la vida 
del municipi. 
- Descobrir el funcionament de les institucions 
democràtiques.
- Recollir les necessitats, demandes dels infants, crear pro-
postes i solucions i traslladar-les a l’Ajuntament. 
- Compartir amb les escoles els procés de treball del Consell.

Renovació
50% per elecció i 50% per sorteig.

Accions rellevants
Donat el poc temps que fa que el Consell d’Infants de San-
ta Coloma es va constituir, aquestes són les dues propostes 
que es va fer a l’Ajuntament: 

- Campanya de conscienciació per la neteja del municipi: 
“Brigada del Medi Ambient”.
- Construcció d’una “HALF” al municipi. 
Aquestes són les dues propostes que el Consell va decidir 
portar finalment a l’Ajuntament i en les que durant aquest 
curs 2016-2017 continuarem treballant.

Tot i que portem molt poc temps de rodatge en el nostre 
Consell d’Infants, l’experiència ha estat valorada molt posi-
tivament per part de tots els implicats. Ens trobem als inicis, 
però estem segurs que amb les ganes i la il·lusió que s’ha 
posat en el projecte aconseguirem que el Consell d’Infants 
de Santa Coloma de Cervelló sigui un element clau en la vida 
del municipi i dels nostres infants!

Població –     
NOM DEL CONSELL –  

Àrea a la qual pertany –  
Edat dels infants –  
Nombre d’infants –  
Data de creació  – 

Santa Coloma de Cervelló
Consell d’Infants de Santa 
Coloma de Cervelló
Departament d’Educació 
10 a 12 anys
20 infants
Aprovació el 17/12/2015, acte 
de constitució el 24/02/2016

“M’ha agradat molt estar al Consell, m’agrada-
ria poder continuar al Consell encara que ja no 
vagi a l’escola...” 

“Ens ho hem passat molt bé, hem conegut d’al-
tres nens i nenes de les altres escoles i hem 
pogut parlar de molts temes”

 “Ha sigut molt positiu treballar tots junts i veu-
re que tots volem més o menys el mateix. Al 
principi ens va costar compartir i ens separà-
vem per escoles, però després d’un parell de 
sessions i de dinàmiques de joc ja no hi havia 
problema”

 “Els Plens a l’Ajuntament són molt emocio-
nants, et sents molt important assegut davant 
de tothom amb l’Alcalde i tenint els amics, els 
pares, germans escoltant el que diem”

“Un infant, una necessitat, 
dos infants, una proposta, 
tres infants....un Consell!”

Veus dels membres del consell.
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COMARCA:
Pallars Jussà
PROVÍNCIA:
Lleida

Consell d’Infants 
de Tremp

Consell d’Infants de Tremp

Reunions del Consell
Les reunions del consell són tres cops durant el curs escolar 
(o sigui, cada dos mesos més o menys) i duren 50 minuts. 

Funcions del Consell
Aportar idees i suggeriments per millorar la ciutat des del 
punt de vista dels infants. Conèixer un mecanisme de parti-
cipació democràtica. Aprendre com funciona un ajuntament.

Renovació
Cada inici de curs escolar els nens i nenes de 5è de les es-
coles de Tremp voten qui seran els seus representants al 
Consell. Quan es fa el primer ple del curs ja es presenten. Els 
representants de 6è són els que s’han escollit al curs anterior 
quan feien 5è.

Accions rellevants
Gràcies a les peticions dels nens i nenes s’ha refet el pavi-
ment del pati d’una de les escoles i ara és més segur, més 
fàcil de netejar i més pràctic.

Població –     
NOM DEL CONSELL –  
Àrea a la qual pertany –  
Edat dels infants –  
Nombre d’infants –  
Data de creació  – 

Tremp
Consell d’Infants de Tremp
Participació Ciutadana 
10 i 11 anys
78
26 de maig de 2016
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3.2.3Municipis amb voluntat 
política de constituir-los 
en el seu territori

Ajuntaments que han constituït formalment el seu Consell d’Infants durant 
el procés de tancament d’aquest recull d’experiències
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Reforçar la 
vinculació 
amb el govern 
municipal

El Consell afavoreix el tre-
ball conjunt, de manera que 
l’equip de govern pot fer en-
càrrecs al Consell d’Infants 
i aquest pot també fer pro-
postes o participar de les 
iniciatives del govern muni-
cipal.

El seu compromís ha de ser 
estable i permanent en el 
temps, els seus represen-
tants es renoven i funcionen 
sense interrupcions. Aquest 
compromís els obliga a ren-
dir comptes tant a l’equip de 
govern com a la ciutadania. 
Es fa imprescindible pre-
sentar públicament el tre-
ball desenvolupat durant un 
any (memòria) i ha de poder 
compartir quins reptes es 
proposa abordar (pla de tre-
ball). Tanmateix els tècnics 
tenen un paper molt relle-
vant: construeixen ponts i 
faciliten la relació entre els 
diferents interlocutors amb 
els que s’hauria de relacio-
nar qualsevol òrgan de par-
ticipació municipal.

Garantir la 
Participació 
Universal. 
Tots els nois 
i noies tenen 
la possibilitat 
d’implicar-se

El consell d’infants i/o ado-
lescents representa a tots 
els nois i noies del municipi. 
Per garantir aquesta partici-
pació és important que tots i 
totes sàpiguen que existeix 
i que coneguin les seves 
funcions perquè recorrin a 
ell sempre que ho creguin 
convenient. Els membres 
que formen part del consell 
han de buscar formes d’im-
plicar als altres nois i noies, 
informar-los, consultar-los i 
incloure’ls en la transforma-
ció i millora del seu municipi.

AutodeFInició, 
assumpció de 
compromisos 
i desenvo-
lupament de 
funcions

El consell d’infants i adoles-
cents ha de definir-se i sig-
nificar quines són les seves 
funcions. Aquesta definició 
és un procés intern però 
ha de retroalimentar-se 
amb el reconeixement que 
l’atribueix l’equip de govern 
i altres agents vinculats 
a aquest òrgan. Facilitar 
aquest procés de pressa de 
consciència ajudarà a assu-
mir els seus compromisos.
 
L’espai ajuda a configurar la 
identitat com òrgan polític. 
Establir un espai de reunió 
estable dins les dependèn-
cies municipals, amb càrrega 
ideològica i simbòlica facilita 
i reafirma la seva identitat, 
l’assumpció de compromi-
sos i el desenvolupament de 
les seves funcions.

Exercir la 
representació, 
exercir la 
democràcia 
participativa 

Cal afavorir el diàleg amb 
institucions i entitats on es 
troben els nens i nenes del 
municipi per tal de facilitar 
als membres del consell els 
espais per exercir la seva 
funció de representació dins 
de les polítiques públiques. 
Tanmateix també ha d’im-
pulsar la democràcia parti-
cipativa mitjançant accions 
i iniciatives que projectin la 
ciutat per tots i totes.

La planificació i la calen-
darització de les seves 
sessions de treball són 
elements fonamentals per 
garantir l’assistència dels 
seus integrants. També ho 
és que aquests planifiquin 
quan i com trobar-se amb el 
seu grup de referència per 
tal de poder informar i recollir 
aportacions dels nois i noies 
del municipi. En tots dos es-
pais de trobada la democrà-
cia participativa pren forma 
a partir de mecanismes i es-
tratègies que impliquen a un 
major nombre de nois i noies.

Els Consells d’infants i adolescents són un òrgan 
de participació ciutadana que treballa per la mi-
llora i transformació del municipi i, per tant, és un 
òrgan polític. Com qualsevol altre òrgan de par-
ticipació, aquest té un valor afegit perquè està 
formant per la participació i per la ciutadania, tot i 
que el seu objectiu fonamental és polític.

El desenvolupament autònom i eficaç de les fun-
cions d’aquest òrgan requereix de certes con-
dicions i d’un acompanyament que han de des-
envolupar tècnics i dinamitzadors conjuntament 
amb nois i noies.

PlaniFIcar la 
seva acció i 
establir la seva 
metodologia 
de treball

El consell d’infants ha de 
poder definir com vol parti-
cipar. Cal incorporar espais 
per poder planificar la seva 
pròpia participació, per de-
finir com volen abordar la 
temàtica que s’han proposat 
treballar. D’alguna forma han 
de definir les seves accions 
mitjançant algunes pregun-
tes facilitadores:

Concretar les 
temàtiques 
que acorden 
abordar

Els temes que treballi el 
consell han de provenir dels 
infants i han de vincular-los 
amb aspectes de ciutat i 
ciutadania. Aquests poden 
tenir l’origen en els grups 
d’infants de referència o ser 
proposats pel mateix con-
sell. Com a òrgan vinculat a 
l’equip de govern, ha d’ha-
ver temes que impliquin un 
treball cooperatiu per qües-
tions que ocupen a tots 
dos estaments. Han de ser 
temes que facilitin accions 
acordades, transformacions 
i millores de la quotidianitat 
dels infants i de la resta de 
ciutadania. S’han de dur a 
terme processos d’anàlisi 
de la seva viabilitat i de les 
possibilitats de desenvo-

Organització de 
l’espai i temps 
facilitadors 
de la relació 
i del treball

L’espai ha d’organitzar-se de 
tal manera que potenciï la 
relació entre els membres 
del consell. S’han de poder 
veure les cares per mantenir 
un diàleg fluït on participin 
tots i totes, per potenciar 
l’intercanvi d’idees i l’en-
fortiment de compromisos. 
L’espai ha de permetre un ús 
dinàmic en funció de les ne-
cessitats que tinguin i dels 
diferents formes de treball 
que tingui el grup (gran grup, 
petits grups, comissions...). 

El temps és una variable fo-
namental. Dins d’una sessió 
del consell hi ha diferents 
tipologies de temps: temps 
per retrobar-se, temps per 
iniciar la reunió i centrar 
els temes que abordaran, 
temps de planificació, temps 
d’abordatge i desenvolupa-
ment dels temes, temps per 
parlar, temps per traslladar 
les aportacions del grup 
a qui cadascú representa, 
temps per l’acció acorda-
da, temps per revisar-se i 
definir reptes per avançar. 
Sense oblidar el temps per 
passar-s’ho bé i gaudir fent 
el que fan. El més important 
és que aquests temps s’arri-
bin a regular pels mateixos 
infants.

Dinamisme i 
diversitat 
metodològica

Les sessions del consell es 
desenvolupen de formes 
molt diverses en funció dels 
temes que desenvolupen, 
les característiques del grup 
i la seva progressió com a 
òrgan participatiu. Han de 
combinar rutines i dinamis-
mes que permetin al grup 
desenvolupar el seu pla de 
treball de forma satisfac-

Què farem? Amb 
quina finalitat? 
Per a qui? Com? 
Quan? On? Amb 
qui? Amb què? 
És el que es 
coneix com a 
“tècnica de les 
nou preguntes”.

4. ALGUNES CLAUS PER AMPLIFICAR EL POTENCIAL 
DELS CONSELLS D’INFANTS I/O ADOLESCENTS COM 
A ÒRGAN DE PARTICIPACIÓ POLÍTICA

lupament dels mateixos. 
Es important que algunes 
de les propostes s’arribin a 
materialitzar i que el consell 
prengui part activa en el seu 
desenvolupament i concre-
ció.

Incidència i 
acció trans-
formadora

El Consell d’infants i adoles-
cents és un òrgan amb inci-
dència i potencial de trans-
formació de la ciutat a partir 
de les seves aportacions i 
accions col·lectives. Tant el 
Consell com l’equip de go-
vern han d’unir esforços per 
avançar en la qualitat de vida 
de la ciutadania i de la ciutat. 
Han de rendir comptes del 
pla d’actuació desenvolupat, 
així com de les accions con-
cretes amb capacitat trans-
formadora del municipi. Es 
recomanable afavorir canals 
que permetin a tota la ciuta-
dania poder participar dels 
processos engegats pels 
Consells d’infants i adoles-
cents per tal de transformar 
conjuntament la seva ciutat. 
El Consell d’infants incideix 
en la ciutat i la transforma.

Els consells d’in-
fants i/o adoles-
cents són un òrgan 
de participació 
política on els nois i 
les noies són agents 
actius en el municipi 
que contribueixen 
a la transformació 
i optimització de la 
vida quotidiana a 
partir de la delibe-
ració, acció, coope-
ració i creativitat 
amb grans dosis de 
compromís i res-
ponsabilitat. Parti-
cipen, els municipis 
avancen amb i des 
d’ells i elles, són 
ciutadans i ciutada-
nes fent política.

tòria i han de respectar el 
model de funcionament que 
nens i nenes ha decidit es-
tablir. Les dinàmiques parti-
cipatives permeten la cons-
trucció i desenvolupament 
de la participació de forma 
animada facilitant l’emer-
gència d’idees, propostes 
i possibles respostes a les 
qüestions que es plante-
gen. Algunes dinàmiques 
participatives són: “La línia 
del temps” per la planifica-
ció del treball; “El work cafè” 
i “Philipp 66” per aprofundir 
en diferents aspectes d’una 
temàtica; “grup nominal” per 
prioritzar diferents actua-
cions o temàtiques; “Works-
hop” per exposar propostes.
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5. ORIENTACIONS PER AQUELLS MUNICIPIS 
QUE TENEN LA VOLUNTAT POLÍTICA D’ACTIVAR 
EL PROCÉS DE CONSTITUCIÓ D’UN CONSELL 
D’INFANTS I/O ADOLESCENTS
Fins aquí s’han mostrat experiències de consells 
que funcionen i que tenen una certa trajectòria 
amb la finalitat de posar-les valor i compartir-les. 
Ara es mostraran alguns elements necessaris 
per iniciar el procés de creació i constitució d’un 
consell d’infants i adolescents. 

Animem als equips de govern i equips tècnics 
que es posin al davant d’aquest repte a contac-
tar amb aquells consells que tenen a prop i que 
tenen certa trajectòria per definir-ho amb el seu 
suport i experiència. Mentrestant, aquí van algu-
nes orientacions:

S’inicien les 
primeres passes 
a nivell polític per 
definir la creació del 
consell d’infants i, 
tenint en compte 
el que implica un 
òrgan d’aquestes 
característiques, 
es decideix a 
qui atorgar la 
responsabilitat de 
liderar el procés.

La creació i 
impuls d’un 
consell d’infants 
i/o adolescents 
requereix d’un 
període per 
sensibilitzar, 
conscienciar i 
informar al municipi 
de la constitució 
d’aquest òrgan. 
Sobretot s’ha de 
garantir que els 
infants i adolescents 
siguin coneixedors 
d’aquesta voluntat 
política i el sentit 
i significat que té 
per ells, així com 
per la resta de 
ciutadania. Fins i tot 
s’ha de promoure 
que prenguin part 
d’aquest procés i 
que el puguin definir 
conjuntament 
amb l’equip tècnic 
i l’equip de govern 
del municipi.

L’acte de constitució 
és un esdeveniment 
ciutadà molt 
important. Ha de 
ser públic i obert a 
tota la ciutadania. 
En ell no només 
es constitueix un 
òrgan de participació 
sinó que els infants 
prenen la paraula 
per projectar la 
percepció que 
tenen de la ciutat 
i compartir les 
iniciatives que 
han desenvolupat 
per millorar-la.

Es recomana que 
es constitueixi 
un grup promotor 
que planifiqui i 
dissenyi el procés 
de constitució. 
Aquest ha de ser 
actiu com a mínim 
dos anys, per tal 
d’anar avaluant i 
millorant el seu 
desenvolupament. 
Fins i tot, podria 
incorporar entre 
els seus membres 
alguns nens i nenes. 
És convenient 
que deliberin i 
es posicionin al 
voltant de:

- Es designa la regidoria que 
liderarà el procés i li donarà 
suport una vegada consti-
tuït. 

- S’assigna un pressupost 
concret que garanteixi, si és 
necessari, la dotació de per-
sonal especialitzat de suport 
i/o un fons per desenvolupa-
ment d’accions projectives.

- Es promou un debat in-
tern per definir com s’entén 
aquest òrgan de participació 

infantil a nivell municipal. 
S’ha de poder definir els ob-
jectius, funcions, la tipologia 
de temes que proposarà i 
elements de qualitat de la 
participació. 
- Es construeix com un pro-
jecte transversal, interde-
partamental i vinculant.

- Es busca el consens en 
l’equip de govern per la crea-
ció i funcionament d’aquest.

- S’aprova per ple la seva 
creació. Així com, hauria de 
formar part del Reglament 
de Participació Ciutadana.

Disseny d’un 
primer projecte de 
creació del consell 
d’infants a nivell 
tècnic i polític. 
Aquest hauria de 
concretar aspectes 
centrals com ara:

- L’edat dels integrants de 
l’òrgan.

- El nombre d’integrants va-
lorant les dimensions de la 
població.

- La inclusió de totes les in-
fàncies que té el municipi, 
garantint-ne la representa-
tivitat.

- Vetllar perquè els represen-
tants tinguin grups d’infants 
de referència per treballar 
conjuntament. Aquests 
grups estaran inicialment 

organitzats per pertànyer a 
una institució que els faci-
liti l’encontre (escola, lleure, 
centres oberts, centres es-
portius...).

- Decidir el tipus de relació 
i col·laboració que es tindrà 
amb la institució de proce-
dència dels nens i les nenes. 
És important recordar que 
l’òrgan està vinculat a l’equip 
de govern municipal i treba-
lla amb temes de ciutat.

- Decidir el procediment 
d’elecció-renovació dels 
integrants (elecció demo-
cràtica, atzar-sorteig, es 
presenten candidats, mixta, 
està per inventar...). Es pro-
posa que tots els integrants 
de l’òrgan siguin escollits pel 
mateix procediment d’elec-
ció, i que s’eviti que sigui una 
decisió del col·lectiu adult 
vinculat a una de les institu-
cions de procedència.

- El primer procediment 
d’elecció potser decidit pro-
visionalment per l’equip de 
govern; és recomanable que 
aquest es revisi i valori amb 

el consell d’infants en la 
segona edició. Cal formular 
aquest procediment de tal 
manera que permeti ser re-
visat i ajustat per tal de mi-
llorar-ho. 

- Els infants i/o adolescents 
del municipi han d’estar in-
formats d’aquest procés 
d’elecció dels representants 
d’aquest òrgan, així com del 
fet que es tracta d’un un 
consell d’infants i quines 
funcions se li atribueix.

- El consell d’infants i/o ado-
lescents treballa, com qual-
sevol altre consell, de forma 
ininterrompuda (365 dies a 
l’any). Està sempre actiu i els 
seus integrants en formen 
part fins que són substituïts 
en l’acte de renovació per al-
tres infants. Així, el calendari 
del consell d’infants és inde-
pendent al calendari escolar 
ja que no depèn d’aquesta 
institució.

- Es recomana que el temps 
de permanència dels infants 
sigui d’un mínim de dos anys 
amb possible renovació dels 
seus membres. 

- El nombre d’adults que 
acompanyen al consell. 
Configuració d’equip de tre-
ball; funcions i responsabili-
tats; vinculació amb l’ajunta-
ment i amb el consell.  

[*] és important preveu-
re el nombre d’hores de 
dedicació a que aquest 

òrgan pugui desenvolupar 
les seves funcions (direc-

tament amb els infants 
i amb altres agents que 

intervenen indirectament, 
preparacions, gestions...)

S’ha de promoure la relació 
del consell d’infants i/o ado-
lescents amb altres òrgans 
de participació.

- A nivell municipal: Amb el 
consell d’adolescents;   
amb altres consells adults...

- A nivell inter-municipal: 
Amb altres xarxes o plata-
formes de caràcter comar-
cal.

- A nivell nacional: Amb el 
Consell Nacional d’Infants   
i Adolescents de Catalunya.

- Què implica ser un òrgan 
polític que col·labora i coo-
pera amb l’equip de govern.

- Com entenen i defineixen 
l’acompanyament de la par-
ticipació infantil i adolescent.

- Quina representació te-
nen del què hauria de ser el 
Consell d’infants i/o adoles-
cents, les seves funcions i 
com els infants les desen-
voluparan.

- Com podria ser o voldrien 
que fos el treball de l’equip 
de dinamitzadors-tècnics.

- Com és pot establir un 
marc de relacions amb altres 
agents implicats. Definir la 
relació amb l’equip de go-
vern.

- Quins són els diferents es-
tils d’acompanyar al Consell 
d’infants i/o Adolescents i 
quin podria ser el mes adient 
per començar el procés.

- Com aconseguir una parti-
cipació representativa “real” 
dels infants.

- Què implica ser un òrgan 
de participació amb capaci-
tat transformadora.

- Què vol dir ser membre 
d’un Consell d’infants i ado-
lescents i quines responsa-
bilitats comporta.

Aquest no és un final del 
camí, sinó un primer tram 
del seu recorregut en el que 
hem d’aturar-nos breument 
per mirar-nos, pensar-nos i 
continuar avançant conjun-
tament.

1
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Accions rellevants
> Hem elaborat un document adreçat al govern amb propos-
tes per la difusió dels drets dels infants.

> També hem creat un Reglament de Règim Intern (RRI).

> A l’octubre de 2016 hem gestionat un estand a la 20ª Festa 
dels Súpers i al Saló de la Infància per difondre els drets dels 
infants i donar-nos a conèixer.

> Hem elaborat dos manifests reivindicant els nostres drets 
per commemorar el dia internacional de la infància.

Consell Nacional d’Infants 
i Adolescents de Catalunya 
(CNIAC)

Funcions del Consell
> Representar els interessos i les opinions dels infants
 i adolescents de Catalunya.

> Fer propostes al Govern de la Generalitat sobre qüestions 
que afecten als infants i adolescents de Catalunya.

> Difondre els Drets dels Infants i Adolescents.

> Opinar sobre els programes, propostes o iniciatives 
del govern que afecten als infants i adolescents.

> Promoure la creació de nous consells territorials.

La nostra organització
Ens organitzem en assemblea formada per tots els vocals.

L’assemblea es divideix en comissions de treball formades 
per vocals i per uns coordinadors que són membres de la co-
missió permanent.

La comissió permanent coordina les reunions i les tasques 
dels grups de treball.

Dintre de la comissió permanent hi ha la junta formada per la 
presidència, les vicepresidències, un infant i un adolescent i 
la secretaria.

L’assemblea es divideix en grups on hi ha vocals, membres de 
la comissió permanent i membres de  la junta.

Edat dels infants –  
Nombre d’infants –  
Data de creació  – 

8-17 anys
56 vocals
20 de novembre de 2014

Novembre 2014

Octubre 2016

Novembre 2016

Les comissions són:

 > Comunicació interna
 > Comunicació externa
 > Règim intern
 > Nous vocals i difusió
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