
CONSELL 
MUNICIPAL 
D’INFANTS  D’INFANTS  
DE CASTELLAR 
DEL VALLÈS



Què són els Consells d’Infants?

Els Consell d’infants són òrgans de
participació infantil que treballen per la
millora i transformació del municipi i, permillora i transformació del municipi i, per
tant, són òrgans polítics. Com qualsevol
altre òrgan de participació té un valor
afegit perquè està formant per la
participació i per la ciutadania.



Objectius

� Millorar Castellar incorporant el nostre punt de vista.
� Fer un municipi també a la nostra mida.
� Fomentar la participació del màxim possible de nens/es

en temes col·lectius que afecten al municipi.
� Facilitar que coneguem més Castellar, que participem en

la seva construcció.la seva construcció.
� Promocionar els drets de la infància.
� Conèixer el funcionament de l’Ajuntament.
� Desenvolupar l'esperit crític, la capacitat de compromís i

exercir el rol de representants.
� Posar en valor la política com una activitat necessària

per a la convivència.



Ser representant

Al Consell hi ha un nen/a de cada grup-classe de 5è i 6è de primària de totes les escoles del municipi.
Formem part del Consell durant dos cursos escolars.

Ser representant vol dir:

� Assistir a les reunions del Consell

� Actuar com a portaveus dels seus companys, traspassant al Consell les idees, propostes i opinions que
recollim dels nostres companys/es i informant-los de les activitats del Consell.

El Consell ha de ser:El Consell ha de ser:

� Infantil: Al Consell només assisteixen i intervenen els adults quan ho demanem expressament (per obtenir
informació...), a excepció de la dinamitzadora que proposa les dinàmiques i activitats i fa de pont entre
els representants, l’escola i l’Ajuntament.

� Universal: tots els nens i nenes del municipi poden presentar-se per ser representants del Consell.

� Representatiu: hem de poder recollir l’opinió dels nostres companys/es, a qui representem, i actuar com a
portaveus. Ho farem recollint comentaris que ens facin arribar, a través d’activitats proposades per fer a
les escoles, o a través de la bústia electrònica (conselldinfants@castellarvalles.cat) .

� No manipulable: Al Consell no hi han d’intervenir ni els adults ni de l’administració. La dinamitzadora ha
de vetllar per establirles condicions i les activitats que ens permetin obtenir informació de diverses fonts,
formar-nos opinions i expressar-les de forma que els adults puguin rebre-les.

� Vinculant per a l’Ajuntament: Hi ha d’haver un diàleg entre l’Ajuntament i el Consell per fer un seguiment
de les propostes. La participació ha de ser útil i des del Consell hem de veure que podem influenciar en la
realitat.



Participar

Per poder participar necessitem:

� Que es valori la nostra opinió: Que el nostre treball i les nostres propostes tinguin
un impacte, que puguin provocar canvis al nostre municipi.

� Informació: Per formar-nos una opinió sobre qualsevol tema necessitem tenir
informació de qualitat. La podem recollir de forma directa (per observació, fent
enquestes, fent venir a algun expert o experta al Consell...), o la podem buscar alsenquestes, fent venir a algun expert o experta al Consell...), o la podem buscar als
mitjans de comunicació, a la documentació de l’Ajuntament...

� Escoltar i ser escoltat: Sentir-se escoltat és clau per fer possible la participació.
Escoltar als altres és imprescindible per aconseguir el diàleg.

� Diàleg: és el mitjà per entendre els punts de vista de cadascú, per compartir les
nostres idees i per conèixer altres opinions.

� La negociació i la recerca de l’acord: serveix per arribar a decisions comunes.

� Compartir i comprometre’s amb les decisions: La participació no és només opinar i
decidir sinó també complir i fer que es compleixi allò que s’ha decidit.



Pla de treball

Tenim un calendari de trobades on hi ha:

Acte de constitució: Trobada amb l’Alcalde i regidors/es per donar la benvinguda als representants i per
establir quin serà el tema/es que es treballaran al llarg del curs.

Trobades del Consell:

- Ordinàries: Serveixen per recollir informació, reflexionar, debatre, fer propostes sobre el tema/es
plantejat, proposar nous temes de debat a partir dels suggeriments que ens arribin. Es recullen
suggeriments i propostes per fer-los arribar al tècnic/a corresponent i al Ple el dia que es presenten les
propostes.propostes.

- Extraordinàries: Quan decidim afegir una trobada perquè tenim molta feina (dinar per treballar
pressupostos...)

- Especials: Quan es convida a tècnics o regidors/es per ajudar-nos a resoldre dubtes o a donar-nos
informació o quan es programen activitats especials (Urbanins, taller sobre la ciutat; taller amb la
consultora del Pla d’Infància i Adolescència...)

- Fora del municipi: Quan participem en un Simposi, fem trobades amb altres Consells d’Infants...

Acte de presentació de propostes: el Consell presenta al Ple municipal les seves propostes que es comenten
amb l’Alcalde.

Magazine Dotze de Ràdio Castellar després de les trobades anem a la Ràdio a explicar què fem al Consell
d’Infants.

A banda de l’encàrrec o del tema principal que es decideixi treballar i de les propostes o idees que
puguin aparèixer, també s’organitzen les jornades esportives i la FDMMA (Festa del Dia Mundial del
Medi Ambient) que són propostes que van néixer al Consell d’Infants i que els nois/es han decidit mantenir
al llarg dels anys.



Memòria breu del treball del 
Consell d’Infants

� 2009-2010 El pati escolar. Com volem qui sigui? Es van recollir propostes per millorar els patis dels centres. Torneig
futbol.

� 2010-2011 Movem-nos per Castellar Participació a l’elaboració del Pla de Mobilitat Urbana. Torneig futbol.

� 2011-2012 Banc del Temps del Consell d’Infants. Es va crear un Banc d’intercanvi de temps destinat a nens/es. Primeres
jornades esportives.

� 2012-2013 Conèixer Castellar a través del joc. Elaboració d’una maleta de jocs de taula adaptats per cedir-los en
préstec a les escoles. Jornades esportives.

� 2013-2014 Castellar verd. Campanya per la recollida de les caques de gos (es van penjar més de 140 cartells fets pels
nens/es) i la FDMMA (Festa del Dia Mundial del Medi Ambient). Jornades esportives.

� 2014–2015 Castellar antic. Es va començar a elaborar una Guia feta i pensada pels nens/es amb la voluntat de donar
a conèixer elements patrimonials importants de Castellar però es va decidir no acabar-la. Va ser l’any de la creació del
CNIAC (trobada territorial a Granollers, acte de Constitució a Barcelona, primeres colònies de les representants).
Campanya recollida de caques de gos (cartells, cartes als propietaris i anunci a l’Actual). Jornades esportives i FDMMA.

� 2015-2016, Processos participatius del municipi: el de la Plaça Mirador i el dels pressupostos municipals. La proposta
del Consell va quedar quarta als pressupostos participatius però es va aconseguir la votació a partir dels 10 anys en
aquests processos. Recollida de propostes per Vilabarrakes. Taller Urbanins.

� 2016-2017 Pressupostos participatius: les dues propostes del Consell d’Infants van guanyar: instal·lar rocòdroms en
forma de lletra i millora de la seguretat per a la mobilitat en bicicleta amb un carril bici a la ronda per accedir al Mestre
Pla i la millora de la senyalització al nucli per poder circular en bicicleta amb més seguretat. Jornades esportives i
FDMMA. Participació al simposi Infants i participació política.

� 2017-2018 Pressupostos participatius: les dues propostes del Consell d’Infants van guanyar: instal·lar llits elàstics a tres
places del municipi i porteries i una xarxa de vòlei al Carrer Arbreda i millorar el camí-bici de Castellar a l’Airesol A-B.
Jornades esportives i FDMMA. Propostes Festa Major 2018: escape room i làser tag.



Agents implicats

En la dinàmica del Consell els infants som els protagonistes. Però necessitem el suport de:

� Les escoles per poder explicar el que passa al Consell d’Infants, obtenir informació, debatre,
posar en comú idees i fer propostes dels temes que treballem al Consell. Perquè la participació
vagi més enllà dels representants.

� Les famílies que faciliten i valoren la nostra participació.

� L’Ajuntament que pren la responsabilitat de donar legitimitat i valor representatiu al Consell,
d’implicar-se en els moments claus del procés de participació o quan se li demani, de ferd’implicar-se en els moments claus del procés de participació o quan se li demani, de fer
seguiment periòdic de les propostes i acords presos amb el Consell i retornar la informació
sobre el procés participatiu...

� Altres entitats ciutadanes i òrgans de participació del municipi amb qui ens hauríem de
conèixer i col·laborar.

� Xarxa de projectes de Participació Infantil de la Diputació de Barcelona, que té per objectiu
proporcionar als ajuntaments un espai de reflexió, de formació i d’intercanvi d’experiències
entre els municipis que han impulsat la constitució del Consell d’Infants.

� D’altra banda, el Consell municipal d’infants de Castellar forma part de xarxes de Projectes

de participació infantil de la Diputació de Barcelona i també del CNIAC (Consell Nacional de
la Infància i l’Adolescència de Catalunya)



El CNIAC

El CNIAC és un òrgan participatiu i consultiu, un espai de trobada i
participació dels infants i els adolescents de Catalunya, on poden
reflexionar, opinar i fer propostes sobre aquells temes que els afecten.

Els objectius del CNIAC són:

� Conèixer els punts de vista dels infants i adolescents

� Proposar millores en les seves condicions de vida

Vetllar pels drets dels infants i adolescents� Vetllar pels drets dels infants i adolescents

� Afavorir el seu reconeixement social

� Tenir un espai estable de participació, representació, visualització

� Participar a les polítiques d’infància formant part de la comissió sectorial
del Consell General de Serveis Socials

El Consell d’Infants de Castellar té dues representants que fan d’enllaç entre el
CNIAC i el Consell municipal.



Més informació

� Al blog del Consell d’Infants 
http://conselldinfants.castellarvalles.cat hi trobareu 
imatges, vídeos de l’activitat del Consell, les actes de 
les trobades...les trobades...

� A la pàgina web de l’Ajuntament 
www.castellarvalles.cat/conselldinfants hi ha informació 
més estable del funcionament del Consell.

� L’adreça de correu electrònic de Consell és 
infancia@castellarvalles.cat


