MEMÒRIA DEL

CONSELL D’INFANTS
DE LLIÇÀ D’AMUNT
Curs 2018-2019

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.
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:


6 nens i/o nenes de l’escola els Picots



4 nens i/o nenes de l’escola Rosa Oriol



4 nens i/o nenes de l’escola Miquel Martí i Pol

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 van poder presentar la seva voluntat de participar
del Consell. Aquest any i mitjançant un sorteig, es van escollir els seus representants
al Consell d’Infants.
Els Consellers i Conselleres són els representants de tots els nens i les nenes de Lliçà.
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2. Constitució del Consistori Infantil
L’Acta de Constitució es va portar a terme el 22 de febrer del 2019 a la Sala d’Actes de
la Biblioteca Ca l’Oliveres, amb la participació de l’Alcalde de Lliçà d’Amunt, el senyor
Ignasi Simón i el Regidor d’Educació, el senyor Fran Sánchez. Vam comptar amb
l’assistència de les famílies dels Consellers/es.
L’Alcalde va fer un parlament i els Consellers/es van llegir uns escrits que havien
redactat per l’ocasió i es van comprometre solemnement a complir amb les seves
obligacions al llarg de la legislatura.
Els Consellers/es nomenats pel curs 2018-2019 han estat:
-

Joan Tiscar Moratonas

-

Karla Chumillas Lesta

-

Irene Tébar Rísquez

-

Laura Valero García

-

Mar Butjosa Relats

-

Isaac Martinez Vidal

-

Roger Vila Vila

-

Yaiza Flores Gurlea

-

Lluc Vila Vila

-

Biel Luch Relats

-

Carlota Balaguer Santoyo

-

Núria Torres Parera

-

Natalia González Castillo

-

Gemma Martínez Capdevila
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3. El calendari de treball
Aquest curs, el calendari de treball es va iniciar al desembre amb les primeres
trobades amb l’Ajuntament per fixar el calendari de treball i amb les escoles per
presentar el projecte i preparar el dia de la presentació del projecte a les classes de
l’escola les diferents escoles.
Al desembre també vam portar a terme la primera trobada del Consell 2018-2019 a
l’Ajuntament per preparar la presentació del projecte a les escoles.
Un cop presentat el Consell d’Infants als nens i nenes de les tres escoles es van deixar
uns dies perquè els nens i nenes que estiguessin interessats a ser representants de la
seva classe en el Consell poguessin preparar les seves candidatures. Una setmana
després es va fer el sorteig i es van comunicar els resultats.
Ja amb els noms dels nens i nenes que havien sortit escollits es van preparar totes les
autoritzacions i les informacions per les famílies, se’ls va fer arribar el calendari de
treball i es va convidar els pares i mares a participar a la primera sessió juntament amb
els seus fills.
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El divendres 1 de febrer, es va fer la primera trobada del Consell del 2018-2019. En
aquesta primera trobada, els Consellers/es van poder explicar com havien sortit
escollits. Van exposar totes les propostes inicials que tenien, les dels seus companys
de classe. Finalment es va preparar l’acte de Constitució i els discursos dels
Consellers/es.
El 22 de febrer va tenir lloc l’Acte de Constitució. Va ser una gran experiència pels
Consellers/es. Estaven una mica nerviosos i els va costar una mica expressar-se. La
valoració va ser molt positiva ja que formar part d’un òrgan de participació infantil dins
de l’Ajuntament i tenir dret de ser informats i que les seves opinions siguin valorades
pels adults els feia sentir importants i a la vegada responsables del que ells poguessin
aportar pel poble. L’Alcalde els va animar a treballar pel poble i a fer activitats i
propostes i es va comprometre a escoltar-los i tenir-ho en compte.
El divendres 8 de març hi va haver la primera trobada del Consell 2018-2019, ja
constituït, i en aquesta trobada es va parlar de l’Acte de Constitució. Des de
l’Ajuntament ens vam demanar si volíem formar part d’un procés participatiu i vam fer
una sortida del centre per anar a veure la zona del parc de l’Escola Rosa Oriol
Anguera, a Ca l’Artigues, per poder fer propostes sobre què els agradaria que hi
hagués en aquest espai. Després vam berenar al Centre Cívic Ca l’Artigues mentre va
sorgir un debat sobre el Dia de la Dona Treballadora i la igualtat de gènere molt
interessant.
El 22 de març vam tenir una sessió extraordinària per poder seguir el projecte del
procés participatiu. Va venir l’empresa que el portava a terme i va dinamitzar la
primera part de la sessió. Van fer reflexionar als infants sobre diferents aspectes del
parc i de la zona d’aparcament de Ca l’artigues. Van veure que no era gens fàcil
prendre decisions que acontentessin a tothom. La segona part de la sessió, després
de berenar, vam parlar del logotip; de perquè servia i com els hi agradaria que fos, per
així a la següent sessió poder treballar sobre diferents propostes que ens faria un
dissenyador. També vam recollir propostes generals de Lliçà que tenien dels
companys i companyes de classe.

5

A la sessió del 26 d’abril després d’haver recollit diferents propostes del poble, vam fer
la definició del consell d’infants. Primer la van fer individual, després en grup i
finalment conjuntament.
 El consell d’infants és un òrgan de participació que està format per nens i
nenes de 5è i 6è de primària de les tres escoles de Lliçà d’Amunt. Ens trobem
una vegada al mes per fer propostes per millorar el poble. És una oportunitat
perquè els adults ens escoltin.
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Seguidament vam comentar, i fer modificacions de les tres propostes de logotip que
ens havia fet arribar el dissenyador. Finalment com que és un aspecte molt important
ja que serà la imatge que identifiqui el consell d’infants, vam decidir acabar-ho de
treballar el curs vinent. Per acabar la sessió vam parlar dels drets dels infants a partir
d’unes vinyetes de Fransesco Tonucci. Vam poder veure que estaven bastant posats
en el tema i que estaven al cas dels diferents drets i deures que tenen com a infants.
El divendres 3 de maig, va tenir lloc la última sessió de treball en la qual vam recollir
noves propostes i a continuació les vam ordenar per temes i, a partir de votacions,
vam fer un ordre de prioritat per així començar a preparar la sessió de la cloenda.
L’activitat més votada va ser organitzar una discomòbil infantil i vam començar a
treballar la proposta per poder-la presentar a l’Alcalde el dia de tancament del consell.
La cloenda va tenir lloc el divendres 17 de maig. Vam quedar amb els consellers i
conselleres a l’hora de sempre per acabar de preparar què diria cadascú. Més tard van
venir l’Alcalde i el Regidor i els infants vam explicar-los què havíem fet durant el curs,
les diferents propostes que havien sortit i l’Alcalde i el Regidor els hi van anar donant
resposta a tot allò que ells/es deien i van fer una valoració molt positiva de la feina
feta. Per acabar vam fer un pica-pica juntament amb les famílies dels consellers/eres.
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4. Valoració del projecte
Els representants del Consell valoren molt positivament aquesta iniciativa. Els ha
agradat molt la tasca a realitzar, les trobades.
Els dinamitzadors del Consell també valoren molt positivament la participació i
implicació de l’escola, ja que s’ha vist que els infants tenien temps a l’escola per fer
traspàs d’informació i recollir propostes dels companys i companyes de classe.
També estem molt contents 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 a l’hora de donar
resposta tant ràpida a les seves preguntes i de 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 molt 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.
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