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Els continguts d’aquest document s’han elaborat en el marc de la Jornada “Els 

infants treballem per la constitució del CNIAC” celebrada a Cabrera de Mar 24, 25 i 

26 d’octubre on van participar els següents representants dels consells d’infants 

locals:  

Laia Alaoui Varea 

Jordi Alfaro Esbrí 

Cristina Álvarez Costa 

Kelin Jurany Anaya Cancharo 

Júlia Barba Torrent 

Xènia Barraza Díaz 

Mark Bueno Figueroa 

Meritxell Castan Guiu 

Pol Frauca Arévalo 

Emily Frutos Krueger 

Carlos Gallego  Guerrero 

Eudald García Raurell 

Álvaro García Albó 

Gerard Garcia  Vila 

Jhalmar Garzón López 

Josep Heredia  Samper 

John Herrera  Pérez 

Simon Hincapie Lopez 

Tomas Jimenez 

Sarina Lievens Jácome 

Björn Lladó Soldevilla 

Víctor López Bernal 

Alex Marta Zoyo 

Laia Mauri Masó 

Daniel Mayorga Díaz 

Laura Mir 

Martina Montero Lopicovich 

Aina Obradors  Montraveta 

Fàtima Ofkir Reyes 

Clàudia Palau Gil 

Carla Zou Yin Rodríguez Rubio 

Lara Rosas Gonzalez 

Enric Rovira Daufí 

Albert Sallent  Jurado 

Eric Segarra  Moreno 

Polina Sherbakova 

Berta Soler Vicente 

Biel Trepat  Parra 

Albert Vidal  Martínez 

Ariadna Vidal  Piera 

Laia Villagrassa Umber 

 

Agrair les aportacions dels representants dels següents consells d’infants que van 

participar en alguna de les trobades territorials.  

30 de setembre  
St. Feliu de Llobregat 

Sant. Feliu de Llobregat, Sant. Joan d’Espí, Cornellà de 
Llobregat, El Prat de Llobregat,  

1 d’octubre  
Barcelona ciutat 

Badalona, Barcelona, Rubí, Sant. Cugat del Vallès, Sitges, 

2 d’octubre  
Mollerussa 

Mollerussa, Solsona  

3 d’octubre  
Reus 

Reus, Castellvell del Camp, Tarragona,  

7 d’octubre  
Manresa 

Callús, Santpedor, Sant Joan de Vilatorrada, Seu d’Urgell, 
Artés, Vic,  

9 d’octubre  
Granollers 

 L’Hospitalet de Llobregat, Castellar del Vallès, Granollers,  
La Garriga, Santa. Perpètua de la Moguda, Cardedeu, Parets  
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1.Què entenem per participació? 

Participar és exercir el dret  a col.laborar en espais, entitats , organitzacions, grups 

perquè podem fer un canvi de l’entorn, de la societat, que moltes vegades suposa 

una millora personal, i una evolució i progrés social.  

Per poder participar necessitem voluntat, capacitats, compromís, ser conscients, 

tenir criteri. Pot participar tothom que pugui i vulgui expressar-se i compartir. 

Quan participem estem portant a la pràctica els nostres valors i ens ajuda a 

entendre’ls millor i a fer-los nostres. 

 

Les característiques dels ciutadans participatius serien les 

d’una persona... 

Que és observadora de les coses que es poden millorar. 

Que està sempre informada. 

Que sap escoltar les opinions dels altres. 

Que dóna la seva opinió i sap expressar-se. 

Que té bones idees. Té opinió pròpia i té respecte a les opinions dels altres 

Que és treballadora i col·laborativa. 

Que sap compartir i no utilitza la violència. 

Que és responsable, sincera 

Que és independent de si mateixa (autònoma) 

Que és creativa, té imaginació, criteri, seny i pensa abans de parlar, pensa en el 

benefici  de tots. 

Que és sensible, sociable, generosa, alegre, simpàtic, amb ganes de continuar 

endavant i pensa en el futur 

A continuació veureu les aportacions que hem elaborat en l’activitat “El retrat robot 

d’un ciutadà participatiu” a la Jornada “Els infants treballem per la Constitució del 

CNIAC” i ens han ajudat a decidir les característiques anteriors. 
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Activitat 1. Cabrera de Mar, 2014 
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Activitat 1. Cabrera de Mar, 2014 
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Activitat 1. Cabrera de Mar, 2014 
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Activitat 1. Cabrera de Mar, 2014 
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Per què és important que els nens i les nenes participin? 

A continuació, es recull el treball fet pels 201 infants i adolescents  que van participar 

a les “Trobades territorials dels consells d’infants per impulsar la constitució del 

Consell Nacional dels Infants i dels Adolescents de Catalunya” que van tenir lloc entre 

el 30 de setembre i 9 d’octubre als municipis de St. Feliu de Llobregat, Barcelona 

ciutat, Mollerussa; Reus; Manresa i Granollers. 

 

Trobada Territorial Sant Feliu de Llobregat, 30 de setembre del 2014 

 

 

Trobada Territorial a Barcelona, 1 d’octubre del 2014 
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Trobada Territorial a Mollerussa, 2 d’octubre del 2014 

 

 

Trobada Territorial Reus, 3 d’octubre del 2014 
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Manresa, 7 d’octubre del 2014 

 

 

Trobada Territorial a Granollers, 9 d’octubre del 2014 
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Quins elements afavoreixen i quins dificulten la nostra 

participació? 

A continuació, es recull les aportacions dels infants i adolescents  que van participar a 

les diferents “Trobades territorials dels consells d’infants per impulsar la constitució 

del Consell Nacional dels Infants i dels Adolescents de Catalunya” i que van treballar 

aquesta pregunta: 

 

Trobada Territorial Sant Feliu de Llobregat, 30 de setembre del 2014 

 

 

Trobada Territorial a Barcelona, 1 d’octubre del 2014 
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Trobada Territorial a Mollerussa, 2 d’octubre del 2014 

 

 

 

Trobada Territorial Reus, 3 d’octubre del 2014 
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Manresa, 7 d’octubre del 2014 

 

Trobada Territorial a Granollers, 9 d’octubre del 2014 
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2.Quines oportunitats ens dóna el CNIAC? 

 

- Maduresa per als nens i nenes, noies i nois que en formarem part. 

- Ens escoltaran els polítics a nivell nacional. Les coses que diem els infants 

tenen més sentit que algunes que diuen els adults. Ens faran cas, enriquirem 

el país i creixerem com persones. 

- Serem pioners en la participació dels infants mitjançant un organisme 

d’aquest tipus. Estem nerviosos per veure com sortirà perquè no tenim ningú 

que ho hagi fet abans. 

- Ens podrà obrir portes a altres llocs.  

- Ens permetrà conviure millor amb altres infants i adolescents. Farem amics i 

alhora aprendrem i ho passarem bé. 

 

3.Quins temes ens preocupen als infants? 

Per arribar a fer un llistat de tots aquells temes que ens preocupen i ens agradaria 

tractar en el CNIAC hem seguit els següents passos: 

- Primer, en totes les trobades territorials que hem fet arreu de Catalunya, 

vàrem treballar en petits grups fins arribar a una proposta final de temes. 

 

- Durant les jornades "Els infants treballem per la constitució del CNIAC", hem 

recuperat aquests temes i hem debatut si podien ser tractats a nivell dels 

Consells d'Infants locals, o en canvi, eren temes per tractar al CNIAC. 

 
De tots els temes que pensem que poden ser treballats al CNIAC, hem fet un llistat 

que presentem avui a l'Assemblea de preconstitució: 

ELS TEMES SÓN: 

1. Que hi hagi més participació infantil: considerem que els consells actuals no són 

prou per representar a totes les nenes i nens de Catalunya, per això creiem que hi 

ha d'haver més Consells, que s'han de donar a conèixer més, i fer més difusió del 

CNIAC.  
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2. Ens preocupa el medi ambient: volem que no hi hagi contaminació, que hi hagi un 

bon reciclatge, augment de l'ús del transport públic i la bicicleta. Per tant, tenim 

propostes per millorar el transport públic i els carrils bici. 

3. La nostra educació: ens agradaria poder decidir l'horari i el calendari escolar, 

tenir una educació gratuïta de qualitat. Escoles que siguin accessibles per a 

tothom. I que es tractin els temes d'assetjament escolar (bulling). 

4. Ens preocupa que no tots els nens i nenes tenen els mateixos drets i oportunitats: 

la pobresa, la fam, l’accés a beques de menjador, alimentació saludable i l’accés a 

la sanitat pública. 

5. A més de treballar volem passar-ho bé, per tant volem més espais de lleure pels 

infants i els adolescents. 

6. Temes de seguretat: volem caminar segurs pel carrer. També volem decidir temes 

d'horaris de la televisió i altres que ens afecten. 

 

Sala de creació. Cabrera de Mar, 2014 
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A continuació, es recull el treball fet pels infants i adolescents que van participar a les 

“Trobades territorials dels consells d’infants per impulsar la constitució del Consell 

Nacional dels Infants i dels Adolescents de Catalunya” que van tenir lloc entre el 30 de 

setembre i 9 d’octubre als municipis de St. Feliu de Llobregat, Barcelona ciutat, 

Mollerussa; Reus; Manresa i Granollers. Davant la pregunta “Quins temes volem 

treballar els infants i adolescents?” van dir: 

 

Trobada Territorial Sant Feliu de Llobregat, 30 de setembre del 2014 

 

Trobada Territorial a Barcelona, 1 d’octubre del 2014 
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Trobada Territorial a Mollerussa, 2 d’octubre del 2014 

 

 

Trobada Territorial Reus, 3 d’octubre del 2014 
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Manresa, 7 d’octubre del 2014 

 

 

Trobada Territorial a Granollers, 9 d’octubre del 2014 
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4.Com començarem a caminar? 

Quan el CNIAC es constitueixi el proper 20 de novembre, tots els nens i nenes, nois i 

noies presents serem vocals. Representants de la infància i adolescència de Catalunya. 

 
La nostra proposta per començar a caminar com a CNIAC, és la de reunir-nos un mínim 

d'una vegada al trimestre. 

 
Aquestes reunions ens agradaria que fossin: algunes més formals, entre setmana i fora 

de l'horari escolar al Parlament; i d'altres de cap de setmana, més informals i a diferents 

llocs de Catalunya. 

 
Pensem que al llarg de l'any els interessos poden anar canviant i es poden fer reunions 

per temàtiques, projectes o activitats diferents. 

 
En unes colònies com aquesta, més informal i de cap de setmana, podrem estar 

treballant amb més temps de debat, podrem aprofundir en els temes que més ens 

preocupen i fer propostes d'activitats que vulguem fer durant l'any. 

 
Per a decidir el lloc de les reunions és important tenir en compte els desplaçaments dels 

membres del CNIAC, de forma justa i equitativa, pensant que no tothom tindrà la 

mateixa facilitat i connexió en transport públic. 

 
Ens agradaria que les reunions fossin mixtes i diverses, i estar connectats entre reunió i 

reunió per una plataforma d'Internet. 

Sabem que la Generalitat està preparant una web i aquestes són les nostres idees per a 

que es tinguin en compte: 

 

Comunicació interna del CNIAC 

Plataforma online hauria de poder tenir els diferents elements: 

- Cada infant accedirà mitjançant un usuari i contrasenya i tindrà accés en 

funció del seu càrrec. La contrasenya inicial serà el nom del municipi que 

representa l’infant. 
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- El perfil de l’infant contindrà informació i contacte de cada vocal: foto, nom, 

edat, adreça d’e-mail, nom del consell local que representa, etc. Aquest serà 

un espai visible per a tots els vocals. 

- Un xat o fòrum intern. Espai de diàleg per presentar idees i debatre-les. 

- Una bústia de missatges: per a que la ciutadania pugui adreçar-se al CNIAC. 

- Un taulell d’anuncis, on s’hi puguin recollir fotos, opinions, actes de reunions, 

convocatòries, notícies i altres. 

- Un índex de temes. 

- Un espai de video-conferència que permeti fer reunions a distància. 

 

 

                                                        Sala de creació. Cabrera de Mar, 2014 
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Comunicació externa del CNIAC 

Ens agradaria que es dissenyés una pàgina web, que tingués una plataforma online 

(espai privat) i un espai públic. Els elements de la web seran: 

- Informacions relacionades amb les tasques, temes de treball, resultats, etc., 

fruit de la feina del CNIAC. 

- Imatge o símbol identificatiu del CNIAC dissenyat per nosaltres. 

- Espai d’opinió de la ciutadania. Un fòrum o espai similar per poder comentar 

les informacions que pengi el CNIAC al web. 

- Bústia de suggeriments per al CNIAC. 

- Plafons de comunicació ciutadana. 

- Conferències sobre el CNIAC o temes que dominem. 

- Difusió local: escoles i instituts, espai jove, biblioteques, etc. 

- Mitjans de comunicació locals i autonòmics: butlletins, ràdio, televisions, etc. 

- Xerrades a les aules dels centres escolars. 

 

 

                                                                     Sala de creació. Cabrera de Mar, 2014 
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5.Criteris i procediment de l’elecció dels càrrecs del 

CNIAC 

Després de conèixer com està estructurat el CNIAC i quines són les funcions de 
cadascun dels òrgans que els composen, hem discutit en l’assemblea com podríem 
escollir els càrrecs i els membres de la Comissió Permanent. Han sortit alguns 
criteris que s’haurien de tenir en compte a l’hora d’escollir, com la territorialitat, el 
gènere o l’edat. També en l’assemblea es va acordar que hi hauria d’haver dues 
vicepresidències i que una hauria d’estar ocupada per un nen o nena d’entre 8 i 12 
anys i l’altre per un nen o nena d’entre 13 i 16 anys. Una discussió molt llarga i 
interessant ha estat sobre com podíem tenir en compte els criteris i dur a terme un 
procés democràtic votant a qui es volgués presentar. 

Per això hem continuat treballant el tema en una de les sales de creació, per decidir 
com es podria fer. Hem pensat al voltant de 3 idees, per al final poder fer una 
proposta a la resta de companyes i companys. 

Hem tingut algunes dificultats per triar si s’havien d’escollir els 14 membres primer, 
i d’entre ells escollir els càrrecs, o bé separar 4 càrrecs i 10 vocals. També, si fer 
candidatures o propostes segons els criteris. Al final s’han concretat 3 opcions: 

 

Opció A 

Tothom vota les persones que creu que poden representar-los i els càrrecs s’ocupen 
pel número de vots total que rep cada candidat/a.  Potser la votes pensant que pot 
fer una feina i surt per una altra, o bé surt i no ho vol fer-ho, sentint-se obligat/da i 
no suficientment preparat. Per això hem descartat. 

 

Opció B 

Els que conformaran el Consell podran presentar candidatures on ells proposin un 
equip de presidència, dues vicepresidències i un secretariat i els 10 vocals, que 
aquest equip ja tingui 2 nens i dos nenes i que hi hagi dos d’ells que tinguin entre 8 i 
12 anys i els altres dos entre 13 i 16 anys. També els vocals. Però s’ha valorat que 
això portaria molta competència/competitivitat entre tots i no es positiu. 

 

Opció C 

Que es presentin candidatures  tenint en compte què s’ha de fer en cada càrrec i les 
capacitats que tenim. No es tracta d’estar per estar; sinó per aportar: 

 Per president (els vocals voten als candidats per escollir una persona per 
ocupar la presidència, entre tots els que es presentin). 
 

 Per una vicepresidència entre tots els nens i nenes de entre 8-12 anys es 
presenten candidats (tots els vocals voten als candidats per escollir una 
persona per ocupar la vicepresidència). 
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 Per un altra  vicepresidència entre tots els nens i nenes de entre 13-16 anys  
es presenten candidats (tots els vocals voten als candidats per escollir una 
persona per ocupar la vicepresidència). 
 

 Per secretariat es presenten candidatures i tots el vocals voten. 
 

 Per vocals entre 8-12 anys (per ocupar 5 llocs han de ser 3 nenes i 2 nens o 2 
nenes i 3 nens, els vocals voten).  
 

 Per vocals entre 13-16 anys (per ocupar 5 llocs han de ser 3 nenes i 2 nens o 
2 nenes i 3 nens, tots els vocal voten. Un cop que ja estan cobertes les places 
d’un mateix gènere, se saltarà el següent més votat, si es del mateix gènere). 

Es votaran separadament cada un d’aquests llocs i les persones, si es presenten a un 
càrrec i no surten, es poden presentar a un altre, però només a dos. 

 

Demanem a la presidenta honorífica, Neus Munté, que el dia 20 de Novembre en la 
Constitució del CNIAC ens posi a la nostra disposició el temps necessari per fer 
l’elecció dels càrrecs dels membres de la Comissió Permanent. 

 

 

 
                                                                                Sala de creació. Cabrera de Mar, 2014 
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6.El relat de la nostra experiència 
 
Hem volgut recollir de manera gràfica el que ha estat per a nosaltres l’experiència en 

aquestes colònies.  

Hem fet un “photocall” on hem expressat allò que per nosaltres resumeix les 

colònies amb paraules clau; amistat, treball, felicitat, col·laboració, debatre, etc. i 

també amb dibuixos.  

A més hem omplert bafarades amb diverses opinions, com per exemple;  

- Hem treballat molt. Som tots amics! 

- M’ha encantat el cap de setmana del CNIAC. 

- M’agrada la combinació de treballar i de festa.  

Aquest “photocall”  ha servit de fons per preguntar als companys i companyes, sobre 

la seva experiència d’aquest cap de setmana; 

Entre d’altres coses hem expressat que no creiem que ens ho passaríem tant bé, 

creiem que seria més formal, però hem decidit coses importants. 

Ens hem sentit identificats amb altre nois i noies amb els que compartim idees i 

també que les hem pogut millorar. 

L’experiència ha estat tant positiva que esperem tornar-ho a repetir. 

 

                                                                                               Sala de creació. Cabrera de Mar, 2014 
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Taller de samarretes.. Cabrera de Mar, 2014 

 


