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1. PRESENTACIÓ
En aquest document es recullen les aportacions fetes pels infants de 4t de les escoles del
municipi de Llucmajor que el passat 11 de desembre de l’any 2017, participaren a la quarta
trobada de Consell d’Infants organitzada per l’Ajuntament de Llucmajor a la Sala de Plens
de l’Ajuntament. Aquesta trobada s’emmarca en la voluntat del consistori d’impulsar
processos de participació ciutadana que fomentin els valors democràtics i serveixin a recollir
propostes i aportacions ciutadanes de distints grups d’edat i col·lectius.
Concretament, l’òrgan de consell d’Infants compleix amb triple rol:
A) per una part, permet garantir un espai participatiu permanent on els infants poden
exercir els seus drets civils com a ciutadans, expressant la seva opinió, inquietuds,
necessitats i expectatives.
B) fa la funció “d’observatori de la ciutat” ja que a partir de la mirada de l’infant, es
detecten aspectes millorables del municipi que beneficien al conjunt de la comunitat
i fan que el municipi sigui més amable i acollidor.
C) és un espai d’exercici i formació de la ciutadania al tenir una funció educativa y
pedagògica remarcable.1
L’objectiu principal del Consell d’Infants seria la de fer possible que es canalitzin
demandes a les regidories corresponents sobre qüestions que afecten a l’entorn dels infants
i els adolescents per millorar les seves condicions de vida i fer una ciutat/poble també a la
mida d’ells. Però també, la de fomentar la participació democràtica dels infants i
adolescents en els afers del poble. Aconseguir que tinguin la possibilitat de manifestar i

1

A.M. Novella “La participació dels infants: l’experiència del Consell d’Infants de Sant Feliu de Llobregat” en
Drets i responsabilitats d’infants i joves. Escola d’estiu 2006. Rosa Sensat. Barcelona 2007
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proposar com volen que sigui el seu poble. La intenció és que ells mateixos es
coresponsabilitzi amb la gestió del seu entorn i contribueixi a construir un govern més
participatiu i pròxim a les necessitats reals del poble.

Aquesta tercera trobada fou facilitada per una dinamitzadora de participació ciutadana, na
Neus Ramis, que en tot moment vetllà perquè transcorregués de forma estructurada i
ordenada i, d’aquesta manera poder facilitar un retorn adequat de la participació produïda.
La reunió que va tenir dues hores de duració, de 10h a 11h30, va tenir el propòsit
d’inaugurar i constituir el Consell d’Infants i d’explicar la importància de esdevenir
representants dels infants de Llucmajor. Així mateix, el Batle els hi va encomanar una
tasca que hauran de desenvolupar al llarg de l’any amb els seus companys i companyes de
classe.
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2. CONSELLERS I CONSELLERES
Els les consellers/es escollits/des prèviament per les seves classes vingueren de les següents
escoles:

-Col·legi Sant Bonaventura
-CEIP Sa Marina de Llucmajor
-CEIP Badíes
-CEIP Son Verí
-CEIP S’Algar
-Col·legi la Nostra Senyora de Gràcia
-Col·legi Sant Vicens de Paul
-Col·legi públic Urbanitzacions
S’excusaren:

-Cooperativa Son Verí Nou
-CEIP Rei Jaume III
-CEIP Sa Marina de Llucmajor

ESCOLES

LÍNIES

Nombre
consellers/es
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Col·legi

Sant 1

2

-Carme

Romero

Lucas

Bonaventura

-Bella Maria Callam
Konova

CEIP Sa Marina de 2

4

Llucmajor
CEIP Badíes

2

4

-Toni Joan Font Pou
-Noa Estorchs Mir
-Lluc

David

Mengual Fuster
-Mar Giménez Coll

CEIP Son Verí

1

2

-Idaira Cruz Moreno
-Noa Boscana Peña

Cooperativa Son Verí 1

2

Nou
CEIP S’Algar

2

4

-Ainhoa

Rivera

Álvarez
-Amy

Nicole

Caicedo Hano
-Neda

Hernández

Stephanova
-Lola González

CEIP Rei Jaume III
Col·legi

la

2

4

Nostra 1

2

-Neus Estrany Ferrà
-Alexia

Senyora de Gràcia

Baiget

Domingo

Col·legi Sant Vicens 1

2

-Lucia

Ferrando

Limas

de Paul

-Marc
Valverde

6

Sampol
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Col·legi

públic 2

4

-Hugo

de

Arcos

Moreno

Urbanitzacions

-Mar Fiol Pérez
-Víctor

Fernández

Díaz
-Hugo
Moreno

TOTAL

15 LÍNIES

30 consellers/es

-Mar Giménez Coll
-Manu López Urraca

7

de

Arcos
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3. DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1. Rebuda dels infants
L’equip de govern municipal i la dinamitzadora varen rebre als infants els quals se’ls
col·locava a les cadires dels regidors i regidores. Els/les tutors/es es varen seure als bancs del
públic.

2. Presentació i benvinguda per part del 1er tinent Batle
Jaume Tomás, 1er tinent Batle de Llucmajor va obrir la sessió, presentant la sessió i donant
la benvinguda als nins i nines presents. El regidor de participació ciutadana, Tomeu Tugores,
també va intervenir explicant els objectius de la trobada d’infants. A continuació es va fer
una roda de presentacions de les altres regidores, com Maria Antonia Gil, regidora de
benestar social i comerç i Maria Barceló, regidora d’educació.

3. Presentació del funcionament dels Consells d’Infants i de la sessió
La dinamitzadora va explicar el significat del Consell d’Infants, les seves funcions, la
importància de la participació infantil en la configuració de la ciutat i les fases per les que
passaria la sessió. Es va explicar la tasca anual a treballar: preparar una diada de l’infant on
cada classe hauria de pensar en una activitat a fer.
A continuació, se’ls hi va retransmetre una sèrie de vídeos sobre els drets de l’infant a
participar, a exercir la llibertat d’expressió, a proposar activitats cultures i de lleure al seu
municipi i a gaudir del descans de manera que coneguessin els seus drets com a infants.
Després es va demanar a cada conseller/era que es presentés amb el seu nom, la classe d’on
venia i per quin motiu li feia il·lusió ser representants dels infants. Per cada presentació es
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feia l’entrega de diplomes de conseller/a. A continuació es va fer un torn de precs i preguntes
on tots els infants tingueren la oportunitat d’expressar les seves demandes, peticions i
inquietuds sobre el municipi. Els representants polítics pogueren contestar una per una les
demandes plantejades i anotaren les que havien de ser estudiades o mirades en profunditat.

4. Cloenda
Es va fer la cloenda de la sessió, agraint la participació dels infants i del professorat que havia
contribuït a fer-ho possible. Es va demanar si hi havia dubtes respecte la tasca anual a realitzar
i es resolgueren alguns dubtes.
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4. ANÀLISI DEL DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
L’ambient de treball va ser positiu, ordenat i respectuós: la trobada va transcórrer amb ordre,
silenci, respecte cap als demés companys i companyes. Va costar en un inici trencar el gel
entre els/les consellers/res però de seguida es va aconseguir un ambient més distés, fluid i
participatiu. Els infants varen aprendre dels beneficis i avantatges d’esdevenir representants
de les seves classes i de la resta del municipi i pogueren comprendre el potencial de la seva
implicació en treballar per millorar el municipi aportant el seu granet d’arena.

Se’ls hi va encomanar, com a tasca anual a treballar: pensar en una actuació concreta en el
marc d’un dia per a la infància que tindrà la peculiaritat de que serà feta pels i amb els infants
de Llucmajor. Així doncs, els i les conselleres varen haver de recollir la petició per part del
Batle per després, poder-ho explicar a classe i que sigui un tema a treballar durant l’any.
L’activitat que cada classe ha de preparar en aquesta diada de la infància podrà encabir-se
en tres escenaris:
o Podrà ser una activitat relacionada amb l’espai artístic/creatiu d’arts
plàstiques o fotogràfiques. En aquest espai es convida als infants a pensar,
crear i presentar obres com murals, quadres, fotografies, escultures....
o Podrà ser una activitat relacionada amb l’espai d’actuacions i representació
teatral. En aquest espai es convida als infants a presentar una obra de teatre,
una coreografia amb música, una cançó cantada, una actuació de titelles, una
representació rol-playing d’historietes...
o Podrà ser una activitat relacionada amb l’espai de jocs. En aquest espai es
convida als infants a ser ells mateixos els dinamitzadors i protagonistes de
distints jocs de creació pròpia. Poden ser jocs de fusta, de carrer, jocs
tradicionals recuperats pels infants, etc.
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També se’ls va recordar la importància i responsabilitat que comporta ser representants:
ser representant no es tant la condició d’haver estat escollit, sinó la tasca a fer envers els
representats, és a dir, respecte a la resta d’infants que no participen com a membres del
consell d’infants. Cal doncs que recullin la opinió general i consensuada de la resta de
companys i companyes i la sàpiguen expressar en claredat i ordre. També han de saber
transmetre a la resta de companys/es el debat i decisions que es duguin a terme amb les
trobades amb l’Ajuntament.
Es va comentar que el funcionament del Consell d’Infants aniria de la següent manera:
1. Desembre 2017: constitució oficial del Consell d’Infants a partir d’una sessió en el
plenari on tots els/les consellers/es assisteixen juntament amb l’equip de govern i el
professorat acompanyant. En aquesta audiència de constitució el Batle els hi
encomanarà una tasca anual que hauran de presentar per finals de maig.

2. Gener-abril 2017: Treballar a les classes amb una actuació o activitat que es pugui

dur a terme en el marc de la Diada de la Infància que es realitzarà en el municipi de
Llucmajor.
3. Abril: Reunió amb els/les consellers i els professionals tècnics de l’Ajuntament,
abans de l’Audiència de presentació de resultats, per valorar la feina feta i poder
organitzar millor la diada, saber les necessitats logístiques i de material que facin
falta.
4. Principis maig: Finalment es farà l’Audiència de presentació dels resultats de la feina
feta durant l’any en la que els i les consellers/es explicaran davant de la resta les
activitats que han treballat des de la seva classe en el marc de la Diada de la Infància.
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Tot l’equip de govern serà present i farà una devolució immediata, fent una
presentació de la Diada feta pels infants de 10 anys de Llucmajor.

5. Finals maig: celebració de la diada de la infància.
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