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Consell dels Infants:
formant ciutadania responsable

REPORTATGE

L’Ajuntament de Granollers va crear 
el 2001 el Consell dels Infants, un 
òrgan de participació en què nens i 
nenes opinen sobre la seva ciutat i fan 
propostes per transforma-la des de la 
seva visió. Formen part d’aquest Consell 
representants de totes les escoles de 
Granollers, infants de diferents realitats 
socials i culturals que treballaran 
durant dos cursos en un projecte comú. 
Tant important com el resultat final de 
la feina és el procés on es produiran 
interaccions, opinions, consens i diàleg. 
Valors i d’actituds fonamentals per a la 
convivència en democràcia. 

Tenen entre 11 i 12 anys i han estat convocats a 
la primera sessió d’aquest curs del Consell dels 
Infants de Granollers. Són nens i nenes dels disset 
centres educatius de la ciutat, tant públics com 
concertats, de realitats socials i culturals diferents 
que treballaran en un projecte comú. Alguns han 
estat escollits pels seus companys mateixos, altres 
recomanats pels tutors i/o directors. Un dels dina-
mitzadors del Consell, en Jaume Casacuberta, els 
resumeix en una frase quin és l’objectiu d’aquesta 
i de les altres sessions que faran al llarg del curs: 
“pensar i treballar per veure quines coses podem 
millorar de la ciutat”. Pensar la ciutat però des de 
l’òptica dels infants, donant-los protagonisme per 
aconseguir que les actuacions que es facin a Grano-
llers tinguin com a baròmetre les seves necessitats, 
opinions i suggeriments. Aquesta és la filosofia del 
Consell dels Infants, un òrgan de participació ciuta-
dana creat per l’Ajuntament de Granollers l’any 2001 
a partir d’una proposta del grup Petits, però ciuta-
dans, vinculat a l’Associació Cultural. 

Potenciar la participació dels infants

Després d’una dècada de funcionament, expe-
riències com les de Granollers s’han generalitzat 
a d’altres municipis com Cornellà de Llobregat, 
Santa Coloma de Gramenet, Sant Joan Despí, Sitges 
o Mollet del Vallès. Fins i tot, la Llei 14/2010 dels 
drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència 
regula la creació d’aquests consells de participació 

“per afavorir la convivència i la integració cultural en 
l’àmbit veïnal i local”. D’altra banda, el Pla d’infància 
de Granollers, sobre el qual el Consell dels Infants 
va participar en alguns aspectes de la seva elabo-
ració el curs passat, va una mica més enllà ja que 
preveu potenciar aquest òrgan, “revisant la composi-
ció perquè tingui més representativitat, garantint la 
paritat de sexe en la seva composició, funcionament 
i impacte, donant més importància a l’aprenentatge 
de valors i construcció democràtica i implicant a les 
famílies i a les escoles”. Una altra de les propos-
tes del Pla és continuar fomentant la participació 
més enllà d’aquest Consell: a través del Fòrum de 
Delegats i més endavant amb el Consell de Joves; 
incorporant els infants en projectes i actuacions que 
els afecten; valorar la representativitat d’altres grups 
o d’infants individuals que poden fer col·laboracions 
i aportacions puntuals en el si del Consell dels In-
fants; i impulsar la creació d’un Consell de Delegats 
de secundària.

Reunions mensuals i audiència amb l’alcalde

El Consell dels Infants es reunirà una vegada al mes 
i, coincidint amb el final de curs, farà una audiència 
amb l’alcalde on li exposaran la feina i les propostes 
fetes durant el curs. “Enguany treballaran valors 
relacionats amb la crisi econòmica, al voltant de 
la necessitat de l’estalvi energètic i la sostenibili-
tat, tant a les escoles com a les llars”, concreta la 
regidora d’Infància, Pietat Sanjuán. També tractaran 
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aspectes relatius amb la recent Trobada d’Alcaldes 
per la Pau, la qual cosa no treu que durant el curs es 
parli d’altres temes plantejats pels infants mateixos.   
Els nens i les nenes es comprometen durant dos 
cursos a formar part del Consell. És per això que 
en aquesta primera sessió s’ha renovat la meitat 
dels integrants i cal trencar el gel per aconseguir 
una bona comunicació. Els dinamitzadors, el Jaume 
i l’Ester, els expliquen un petit joc de manera que ca-
dascú ha de presentar el seu company o companya 
del davant, explicar les seves aficions, perquè vol ser 
conseller o consellera i què és el que els agrada més 
i què menys de la ciutat. Hi ha unanimitat de res-
postes quant al fet de per què volen ser consellers: 
la majoria vol expressar les seves idees i propostes; 
alguns tenen objectius més personals: conèixer 
nous nens i nenes. Sobre el que més agrada de la 
ciutat també hi ha resposta unitària: la Porxada és 
un espai estimat pels infants. El fet que la gent no 
tingui cura dels espais públics, la mala educació, 
que no es respectin les normes o la contaminació 
produïda per les fàbriques, formen part de l’al·legat 
de greuges que manifesten aquests petits ciutadans 
i ciutadanes. En la propera sessió del Consell apro-
fundiran en aquest debat amb les respostes dels 
seus companys i companyes de classe sobre aquesta 
darrera pregunta.

Incidir en les decisions dels adults

A banda de conèixer el punt de vista dels infants 
en relació als diferents aspectes de la ciutat que 
els afecten, el Consell també té altres objectius 
molt vàlids per al creixement responsable i actiu 
d’aquests nens i nenes. Aprendre a dialogar i arribar 
a consensuar opinions, participar en projectes muni-
cipals reals fent aportacions amb la col·laboració de 
tècnics i també treballar per modificar l’actitud dels 
adults fent que aquests respectin les necessitats 
dels infants. 
Així en anteriors consells, es van modificar decisions 
a petició d’aquests nens i nenes. Per exemple, en el 
marc del debat sobre el Pla de mobilitat de Grano-
llers, es va allargar el temps de pas dels semàfors 
per a vianants per poder creuar amb més como-
ditat i seguretat. En una altra ocasió, el Consell va 
participar en l’elaboració d’una exposició itinerant 
per diverses escoles, per conscienciar sobre la 
responsabilitat de tenir cura de l’espai públic. Són 
només alguns exemples que testifiquen que es pot 
formar una ciutadania activa i compromesa des de 
ben aviat.

El Consell dels Infants és un instrument 
que permet implicar i fer actuar a nens i 
nenes per transformar la seva ciutat
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Per a més informació:
http://www.granollers.cat/educacio/consell-dels-infants
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