
 

MEMÒRIA CONSELL INFANTS  

CURS 2020-2021 
1. Antecedents 

El setembre de 2018 es va començar el projecte de desenvolupament i creació, del 
Consell d’Infants de Lliçà d’Amunt. Va iniciar-se a partir d’un projecte pilot que s’havia 
portat a terme un parell d’anys abans i havia tingut molt èxit. Es va començar demanant 
la col·laboració de les diferent escoles de Lliçà i a partir d’aquí es va començar a treballar 
amb la institució educativa, l’Ajuntament i les dinamitzadores perquè el projecte es 
pogués iniciar el febrer del 2019 i aquest és el tercer curs que s’ha portat a terme. 

El Consell d’Infants sorgeix a partir de l’interès de l’Ajuntament d’iniciar un nou model 
de participació a partir del qual les propostes i necessitats dels infants facin possible 
“repensar” el poble i fer-lo créixer. 

D’aquesta manera garantim que els nens i les nenes aprenguin a participar i que 
desenvolupin diferents competències com l’habilitat de dialogar, l’empatia, el judici... 

Donar la paraula als infants no significa només donar-los la possibilitat d’expressar-se, 
sinó reconèixer-los i fer que raonin sobre allò que forma part de la seva vida i dels seus 
desitjos. Perquè aquests infants puguin expressar-se, cal que els adults sapiguem 
escoltar activament. 

Aquest projecte proposa que baixem els nostres ulls a l’alçada dels infants per a no 
perdre de vista a ningú. Un poble  adequat  als nens i nenes és un poble adequat a tots 
els ciutadans/es. 

El Consell dels infants de Lliçà ha estat format per nens i nenes de 5è i 6è de les diferents 
escoles. 

Cada Conseller/a desenvolupa la seva tasca durant dos cursos, excepte els alumnes de 
sisè del primer any.  De manera que el consell es renovarà cada any en un 50%. 
Tots els nens i nenes de 5è i de 6è poden presentar la seva voluntat de participar del 
Consell.  

Els Consellers i Conselleres són els representants de tots els nens i les nenes de Lliçà. 

1. Acte de constitució 

La trobada del divendres dia 19 de febrer, va ser la primera trobada del curs 2020-2021. 
Va ser una trobada molt especial ja que la vam enfocar com si fos l’acte de constitució 
ja que aquest any no es podia fer presencial. La sessió va ser retransmesa pel youtube 
en directe:  
https://youtu.be/XtyWCp5oDRg 

https://youtu.be/XtyWCp5oDRg


 

 
  
Primer de tot, durant els primers 15 minuts, vam donar la benvinguda als nous consellers 
i conselleres, i vam fer una mica d’explicació del projecte als pares i mares per tenir-los 
informats de com funciona el consell d’infants. A continuació, després d’acomiadar els 
pares i mares, vam fer una dinàmica per trencar el gel i conèixer els nous membres del 
consell. 
Vam parlar també de què és l’acte de constitució i com s’ha fet els altres anys de manera 
presencial. Els consellers i conselleres que van voler es van preparar un petit discurs en 
el que els nous podien aprofitar per presentar-se i els nois i noies que continuaven del 
curs passat, podien dir què pensaven del consell, donar la benvinguda als nous, etc.  
 
A les 18.15h, en connectar-se l’alcalde Ignasi Simón, va començar la connexió en directe 
pel youtube per tal que tothom qui volgués pogués veure la sessió en directe. Primer de 
tot va parlar l’alcalde i va donar la benvinguda als nous consellers i conselleres. Aquests 
es van anar presentant un per un, igual que els antics consellers i conselleres que també 
van dir qui eren i a quina escola anaven.  

Vam donar la benvinguda als nous consellers i conselleres que han participat aquest curs 
al consell  juntament amb els repetidors. 
 
 

 
Consellers que acomiadem:  

 Natàlia Sanchez  Els Picots 
 
 

 Aleix Martinez Els Picots 
 
 
 

Consellers repetidors: 



 

 Natàlia Sanchez 
 Aleix Martinez 
 Sergi Fernandez 
 Pol 

Nous consellers: 

 Clàudia Caler 

 Max Olivan 

 Iker Barris 

 Elsa Marfil 

 Arnau Rueda 

 Ariadna 

 Ainhoa Herrera 

 
 
 

 
A continuació vam parlar dels temes que tenim pendents del curs passat, com per 
exemple fer el logotip i l’alcalde, ens va fer un encàrrec. Va animar els nois i noies a 
formar part del procés de participació de la urbanització del centre.  

Vam aprofitar també, ja que així ho vam decidir amb els consellers i conselleres, posar 
el vídeo que es va fer el curs passat durant el confinament en el que s’explica el 
funcionament del consell d’infants. Vam creure que així quedaria clar el projecte per 
aquelles persones que estiguessin veient la trobada. Després del vídeo va sortir el tema 
del 8 de març ja que en el vídeo es veu una activitat del dia de la dona. Vam decidir que 
aquest any també intentarem fer un activitat tot i que no podrà ser de manera 
presencial. 

Per acabar la part més formal de la trobada, els nois i noies van llegir el seu discurs. 

Després la trobada va ser una conversa més distesa entre tots i totes els participants, 
van sortir moltes propostes. 

 
 
 
1. Calendari de treball 

Aquest curs el consell d’infants va començar més tard per tema burocràtic i per tant, 
hem tingut oques sessions de treball.  

El 22 de gener vam tenir la primera trobada online amb els consellers i conselleres del 
curs passat. En aquesta trobada ens vam posar al dia i vam preparar les presentacions a 
les aules de 5è que vam fer la setmana del 25 de gener. Algunes les vam poder fer 



 

presencial i d’altres les vam fer online. Una setmana després ens van haver de presentar 
els nous consellers i conselleres per tal de poder portar les cartes de benvinguda a les 
diferents escoles amb el nom de cadascun dels nous consellers i conselleres. També se’ls 
va fer arribar les autoritzacions i informació per les famílies, com també el calendari de 
treball i es va convidar els pares i mares a participar a la primera sessió juntament amb 
els seus fills. 

A la primera trobada es van connectar també l’alcalde i el regidor per acomiadar als 
consellers i conselleres que acabaven el consell aquest curs.  

 

 

 
El 19 de febrer, va tenir lloc la primera trobada amb els nous consellers i com hem 
comentat i explicat anteriorment, va tenir format d’acte de constitució i es va 
retransmetre en directe. Va ser una trobada molt especial ja que tot i fer-se online, va 
ser diferent de tots els actes de constitució que havien tingut lloc fins el moment.  



 

El divendres 05 de març vam parlar del logotip, van decidir que el volien intentar fer-lo 
ells i elles per la següent trobada. Van proposar que fos una rodona amb molts nens i 
nenes, de diferents colors i al mig que posés LLIÇANENXS + l’escut de Lliçà en algun lloc. 

Vam parlar de l’activitat del 8M i van decidir fer un vídeo per penjar-lo a les xarxes socials 
i així col·laborar amb les activitats que es feien el dia 8 de març. 

També vam estar parlant sobre els temes a treballar aquest curs i vam decidir fer-ho 
sobre la seguretat al carrer. 

 entrevistes a les escoles per saber què els fa por del carrer 
 saber com treballa la policia de Lliçà per garantir la seguretat del carrer 

El 09 d’abril va tenir lloc la següent trobada. Primer de tot en començar la trobada vam 
parlar de com els havia anat la Setmana Santa. A continuació els vam passar el vídeo que 
vam fer des del consell pel dia de la dona. A continuació vam parlar de Sant Jordi, els 
vam demanar si volien fer alguna activitat i van decidir que sí. Després de treballar en 
grups i presentar diverses propostes, entre tots i totes van decidir que cadascú d’ells i 
elles gravés un vídeo parlant del seu llibre preferit i recomanant-lo. En aquesta trobada 
vam reemprendre el tema del logotip. En quan a aquest tema, els nois i noies del consell 
ens van ensenyar alguns dibuixos que havien fet per crear el logotip, i van acabar 
decidint que volien que el dissenyador de l’ajuntament els presentés algunes propostes. 

A continuació vam començar a treballar el tema de seguretat, ho vam fer en dos grups, 
uns van estar fent preguntes per enviar a les diferents escoles perquè les fessin arribar 
als nens i nenes per saber com se senten al carrer, si tenen pors, què necessitarien per 
sentir-se més segurs, etc. 

L’altre grup, va estar treballant preguntes per fer a la policia, per saber com treballen 
per fer de Lliçà un poble segur. 

El divendres dia 07 de maig, els i les Conselleres (Lliçanenxs) van realitzar la penúltima 
trobada abans de finalitzar el curs 2020-2021. La trobada es va dividir en dos blocs: En 
el primer, en Manel Gil i la Raquel Vela van explicar als consellers/es en què consistia el 
procés de participació ciutadana per al disseny dels espais públics. Ells tenen una 
important tasca a realitzar, ja que hauran de fer traspàs a les aules i explicar el projecte 
als seus companys. Els nens i nenes de 5è i 6è de les 3 escoles del municipi també 
formaran part del procés participatiu. 

 



 

 
En el segon bloc de la trobada vam tractar la seguretat al carrer amb l’ajuda d’en Daniel 
Soriano. En sessions anteriors, els Liçanenxs van treballar i plantejar diferents dubtes i 
inquietuds relacionades amb el tema, i aquesta vegada van tenir l’oportunitat de 
resoldre-les amb l’ajuda d’un gran professional. 
Vam poder parlar de les restriccions imposades a causa de la pandèmia, quines serien 
les sancions que es porten a terme si aquestes no es respecten i altres dubtes relacionats 
amb la seguretat al carrer i el benestar social.   

Divendres dia 04 de juny va tenir lloc la cloenda del consell d’infants. Ens vam trobar a 
Can Godanya a les 17.30h amb els consellers i conselleres per fer quatre cosetes que ens 
faltaven tancar abans no vinguessin l’alcalde i el regidor.  

De 17.30 a 18h vam aprofitar per fer els qüestionaris de valoració d’aquest curs al consell 
per saber l'opinió dels nois i noies. També vam acabar d’escollir logotip, i vam fer un 
petit discurs per llegir a l’alcalde explicant-li con ens havíem sentit durant aquest curs. 

Quan van arribar l’alcalde i el regidor, vam fer una rotllana, i vam començar a parlar del 
curs. Ells van explicar la importància de la feina del consell d’infants i després els 
consellers i conselleres, van dir la seva. Van llegir el discurs i també van fer algunes 
propostes generals del municipi.  

Per acabar el tancament, vam fer una mica de berenar on s’hi van poder afegir els pares 
i mares que anaven arribant. 



 

 

 

  
 



 

1. Valoració del projecte 

Els representants del Consell valoren molt positivament aquesta iniciativa. Valoren com 
a punt positiu el poder fer amics i amigues de diferents escoles i que la seva veu sigui 
escoltada per l’ajuntament. Tot i així aquest curs remarquen que fer les trobades virtuals 
ha estat estrany i que no els hi ha agradat massa ja que es feia pesat estar davant d’una 
pantalla. 

Tot i així, les dinamitzadores del Consell també valorem molt positivament la 
participació i implicació dels nois i noies i de l’escola. 

També estem molt contentes de la gran confiança que s’ha dipositat en aquest projecte 
per part de l’Ajuntament i de la gran implicació amb els nens i nenes tant a inici de curs 
com a l’hora de fer la cloenda i tenir en compte i escoltar i valorar les seves propostes. 

Finalment valorem molt positivament l’actitud dels nens i nenes del Consell que s’han 
pres seriosament la seva tasca i que han assistit a totes les sessions i han participat molt 
activament amb mil idees i molta iniciativa amb totes les activitats tot i havent de fer les 
trobades online. 

 


