
14

Quan els infants parlen
i els adults escolten
Caldes de Montbui va crear el Consell d’infants l’any 2007 per fer sentir 
la veu dels més petits en els debats locals fi ns ara reservats als adults. 
L’experiència ha enriquit interacció amb els nens i les nenes i projectes 
com les accions per una mobilitat sostenible o les festes locals 
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l dijous 29 de març 2007 
se celebrava la primera 
convocatòria i experièn-
cia del Consell d’infants 
de Caldes de Montbui. 

L’òrgan de participació infantil naixia 
amb la voluntat de traslladar als regi-
dors i les regidores de Caldes les refl exi-
ons dels infants de 5è i de 6è de primà-
ria i acostar la veu dels més petits a 
l’evolució política i social del seu poble. 

L’experiència va ser valorada pels 
infants, per les escoles i pel consistori 
molt positivament. Tanmateix, el pro-
jecte va esdevenir una experiència pilot 
que es va tornar a reprendre el curs 
2010/2011.

Amb motiu d’aquest precedent, i 
d’acord amb la nova Llei 14/2010, de 27 
de maig, dels drets i les oportunitats en 
la infància i l’adolescència, la qual posa 
èmfasi en potenciar la participació ciu-
tadana dels nens, les nenes i els adoles-
cents, promovent la creació d’espais de 
participació, el govern municipal va 
optar per impulsar de nou aquest pro-
jecte de participació infantil establint 
una sèrie d’acords.

El primer acord, de caire polític, va 
ser aprovar al Ple municipal de 16 de 

desembre de 2010, una moció 
signada per tots els 

grups munici-
pals a 

favor de la creació d’espais de participa-
ció infantil i juvenil. El segon acord, de 
caràcter tècnic, consisteix en assignar la 
gestió de l’òrgan de participació a la 
regidoria de Participació Ciutadana, que 
des del 2009 compta amb un tècnic 
amb dedicació exclusiva, i en adherir 
l’Ajuntament a la Xarxa de Projectes de 
Participació Infantil de la Diputació de 
Barcelona. El tercer acord, és comptar 
amb la col·laboració de totes les escoles 
del municipi que donen el seu suport al 
projecte. I el quart, i el més important, 
comptar amb la il·lusió i les ganes de 
participar dels infants de 5è i de 6è de 
primària de tots els centres.

Qui forma el Consell 
El Consell està format nens i nenes de 
totes les escoles del municipi de 5è i 6è 
de primària, un representant per aula 
que esdevé el conseller/ra. En funció de 
les línies que hi ha a cada curs el nom-
bre de consellers varia. Aquest curs 
2011/2012 el consell està format per 17 
alumnes de les escoles El Calderí, El 
Farell,  El Montbui i l’Escola Pia.

Els consellers són elegits per les 
seves respectives classes i són l’enllaç 
entre les decisions i propostes d’actua-
ció del Consell i la resta dels seus com-
panys. És el grup classe qui decideix 
quin mecanisme d’elecció utilitzarà, si 
es faran candidatures o no, etc.

 La permanència al sí del Consell és 
de dos anys, com a màxim. Passat 
aquest temps, és el grup classe qui deci-
deix si continua el mateix conseller/ra o 
bé n’escullen un altre.

Projectes i funcionament
De manera ordinària les trobades es 
realitzen mensualment de gener a maig, 
el dia de la setmana que els/les conse-
llers/res proposen, i fora de l’horari 
escolar. El lloc de trobada varia en fun-
ció de les necessitats que es requerei-
xen per desenvolupar la sessió.

També es fan trobades extraordinà-
ries, bé perquè ho requereix el projecte 
que els infants estan treballant o bé per-
què s’incorporen altres activitats, com 
és el cas de la participació del Consell 
del curs 2010/2011 a les Jornades orga-
nitzades per l’ONG Save The Children 
sobre les diferents experiències de par-
ticipació infantil i juvenil, tant de 
Catalunya, com d’altres parts del món. 
O la participació del Consell d’aquest 
curs 2011/2012 a la darrera sessió de la 
formació l’Impacte de la Llei d’infància en 
les polítiques educatives locals de foment 
de la participació infantil, adreçada a 
professionals de l’àmbit de la participa-
ció ciutadana i l’educació infantil, on 
van cloure el curs amb les opinions i les 
refl exions sobre la seva experiència en 
un òrgan de participació infantil.
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la feina feta i les conclusions extretes 
pels nens i les nenes. 

En la segona edició, curs 2011/2012, 
i a proposta dels primers consellers, el 
grup ha treballat la mobilitat sostenible 
dins del municipi. Per això, el Consell 
d’Infants ha comptat amb la presència 
de l’entitat Pas a pas, associació pels drets 
dels vianants de Caldes. Consell i entitat 
han treballat plegats durant tot el curs 
per la millora de la mobilitat i dels drets 
dels vianants dins del nucli urbà calderí. 

En aquest sentit, els infants presen-
taran, al setembre, durant una jornada 
oberta a la ciutadania i organitzada per 
l’Associació Pas a Pas i l’Ajuntament, les 
accions que han d’implicar a la ciutada-
nia i a les institucions perquè el poble 
sigui més sostenible en quant a mobili-
tat. 

Una de les propostes que els mem-
bres del Consell han rebut dels seus 
companys de classe, i que ha engrescat 
molt als consellers, és la d’organitzar un 
concurs entre totes les escoles que es 
diria Mou el Cul, per tal que el infants 
s’acostumin a anar caminant als centres 
educatius, i sobre la qual les conselleres i 
consellers s’han compromès a treballar 
durant el curs vinent.

L’existència del Consell, un fet 
enriquidor per a la població
El desenvolupament d’un òrgan perma-
nent, el Consell d’Infants, és el mitjà amb 
què l’Ajuntament de Caldes de Montbui 
es vol dotar per fer efectiu, d’una banda, 
el dret a la participació dels infants reco-
neixent que els infants tenen opinió i cri-
teri sobre totes les activitats en què pre-
nen part i, d’una altra banda, fer efectiu 
l’exercici, a través de la pràctica, dels 
hàbits, els models i els valors necessaris 
per a participar. 
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Les sessions tenen una durada 
màxima de dues hores i cada una d’elles 
va seguida d’una nota de premsa als 
mitjans de comunicació local per tal que 
la ciutadania estigui informada del tre-
ball que es realitza al Consell d’Infants.

Els/les consellers/res s’encarreguen 
de traslladar els projectes de treball a la 
resta de companys/es de la seva classe, 
de crear els debats, de recollir les opini-
ons i de retornar-les. Un retorn que pot 
ser verbal o virtual a través del portal de 
participació ciutadana de l’Ajuntament 
www.cosensus.cat/caldesdemontbui.

En la primera edició, 2010/2011, els 
consellers/es van treballar sobre el Pla 
local de cooperació i solidaritat. Les 
refl exions dels infants sobre com un 
nen/a de Caldes pot fer-ho per ser soli-
dari amb altres infants d’altres països del 
món es van incloure al document que 
durant els propers cinc anys serà el pla 
estratègic de l’Ajuntament en temes de 
cooperació internacional al desenvolu-
pament i de relacions internacionals des 
del municipi. 

El següent gran tema va ser la Festa 
Major 2011. Els infants van fer una bate-
ria de propostes d’activitats i espais 
adreçats als infants i a les famílies i van 
decidir l’espectacle de màgia que es faria 
durant la festa. Aquesta dinàmica va ser-
vir per refl exionar sobre noves idees de 
participació (més enllà de la d’assistir als 
espectacles i activitats) que suposen una 
major implicació ciutadana, com ara for-
mar part d’una entitat, fer voluntariat, 
proposar activitats o, fi ns i tot, crear un 
grup de treball que organitzi alguna 
activitat de Festa Major. 

Per cloure la primera edició, els 
infants van celebrar una audiència 
pública a traves de la qual es va lliurar a 
la ciutadania i als representants polítics 

Berta
«Participo al Consell d’Infants 
per millorar el poble. M’agrada-
ria millorar-lo més i així tothom 
estaria més feliç. Participar 
també és divertit i m’agrada 
perquè coneixes més persones. 
També m’agrada poder veure 
l’Ajuntament per dins».

Auger
«Crec que participar és molt 
emocionant, a més fas molts 
amics nous d’altres escoles. 
També és emocionant ser 
escollit entre els companys de la 
teva classe. Participo donant la 
meva opinió perquè no hi hagi 
tants cotxes i tants riscos 
d’accident». 

Maria
«M’agrada participar perquè em 
faig responsable ja que haig 
d’explicar als meus companys/es 
què fem a les sessions. També 
m’agrada perquè conec gent 
nova. Participo per ajudar que 
Caldes sigui un poble millor, per 
aconseguir que sigui un poble 
més agradable. La participació 
és molt important perquè mai 
ens havien donat l’oportunitat 
d’opinar i a mi això m’ha 
semblat molt bé».

El consell d’infants de Caldes en una sessió del gener passat

Punts de vista


