
ACTA DE LA TROBADA DEL CONSELL D’Infants 

Dia: 15 de novembre de 2016 

Hora: de 17.30h a 19.00h 

Lloc: Sala Valls Areny del Mirador 

Assistents: Jana Valerio de l’Emili Carles-Tolrà; Dalmau Llobet, Edgar Martínez, de 

El Sol i la Lluna; Martina Portolés del Joan Blanquer; Naiara Bernal i Judith Alier del 

Bonavista; Iris Aznar, Paula Gonzàlez, Mia Romero i Thais Bueno del Mestre Pla; 

Pau Usall i Bruno Aguasca del Sant Esteve; Carla Castillo i Mariona Roca de El 

Casal, Ariadna Molina i Advid Domínguez de Fedac Castellar, Mercè Costa i Paula 

Domínguez (dinamitzadores) 

 

Reunió: 

 

SIMPOSI INTERNACIONAL INFANTS I PARTICIPACIÓ POLÍTICA: 

La Iris, la Judit, la Marina, el Dalmau, l’Edgar i la Martina van anar al simposi 

Infants i participació política, un espai per pensar i impulsar la participació política 

de la infància en els municipis. Va ser el 13 i el 14 de desembre al Caixa Fòrum de 

Barcelona. Els representants que van assistir al Simposi fan una entrada al blog 

explicant la seva experiència i, al final de la trobada, ho comenten amb la resta de 

representants. 

Llibre del simposi: 

En el Simposi ens van fer entrega d’un llibre sobre els Consell d’Infants que hi ha a 

Catalunya amb imatges i experiències de tots els Consells. En grups petits, hem 

consultat el llibre i hem anotat alguna de les coses que ens han cridat l’atenció com 

ara: 

- Hi ha consells amb molt pocs representants (6-8) i alguns amb molts 

representants (74) 

- Alguns Consells que fan sortides (per exemple, a les mines de sal) 

- A Badalona cada any fan un manifest contra la pobresa 

- En alguns Consells fan sortides al carrer per detectar incivisme 

- Alguns Consells fan vídeos per difndre les noves tecnologies 

- A Cerdanyola reben als reis 

Els representants del Mestre Pla, Fedac castellar i l’Emili Carles-Tolrà s’enduen el 

llibre per ensenyar-lo als seus companys/es de classe. A la trobada del gener el 

portaran perquè pugui anar a altres escoles. 

 

 



JORNADES ESPORTIVES: 

Proposem recollir 10 propostes d’activitats per les jornades esportives, per ordre de 

preferència. 

 

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS: 

Tal i com vam fer al curs passat, el Consell d’Infants farà una proposta als 

pressupostos participatius.  

El curs passat vam proposar diversos jocs a algunes places del municipi pensants 

per a nens/es de la nostra edat perquè consideràvem que els jocs de les places són 

majoritàriament per a nens/es petits. La nostra proposta va quedar quarta però 

s’ha pogut posar un dels elements que vam proposar a la Plaça del Mirador: 

l’aranya. 

D’altra banda, també vam aconseguir que a partir d’aquest any els nens/es de 5è i 

6è també puguin votar als pressupostos participatius. 

Comentem que aquest any seran una mica diferents: 

Hi haurà dues categories. A la categoria A es poden presentar propostes de fins a 

un màxim de 50.000€ (es realitzaran un màxim de 2 projectes d’aquesta 

categoria). A la categoria B es poden presentar propostes de fins a un màxim de 

10.000€ (es realitzaran un màxim de 5 projectes d’aquesta categoria). 

El període de votació serà des del dia 19 de març al 23 d'abril (ambdós inclosos). 

No sabem si es poden presentar dues propostes, una per cada categoria. De 

seguida que tinguem aquesta informació començarem a treballar. 

Parlem de possibilitats i surten algunes coses: 

Obrir els patis de les escoles els caps de setmana 

Millorar la cavalcada (però diem que depèn d’una entitat) i millorar l’enllumenat de 

Nadal (però diem que depèn va ser proposta de l’Associació de Comerciants l’any 

passat) 

L’ARANYA:  

Sortim a fora a veure i a provar l’aranya de la Plaça del Mirador. 

RÀDIO: 

Les representants del Casal no poden anar a la ràdio el dia 21 de desembre. 

Quedem que hi aniran les representants del Bonavista soles i que les del Casal hi 

aniran el 3 de maig juntament amb els representants de la Immaculada. 

TROBADES: 

Comentem que es fan poques trobades, que caldria afegir-ne alguna per poder fer 

més coses. Quedem que si el mes de gener veiem la necessitat, farem alguna 

trobada extraordinària. 

PROPERA TROBADA: DIJOUS 19 DE GENER 


