CONCLUSIONS DEL GRUP DE TREBALL
“PARTICIPACIÓ I INFÀNCIA”
Àrea de Bon Govern, Transparència i Participació de la
Diputació de Girona

Data: 12 de juny de 2019 de 10h a 13h
Lloc: CaixaForum de Girona

La tercera trobada del Grup de Treball de Participació Infantil de la Diputació de
Girona va reunir personal tècnic d’administracions de la demarcació de Girona
interessat en la promoció d’experiències de participació infantil al territori. També hi va
assistir la professora Ana Novella de la Universitat de Barcelona i Mari Corominas,
investigadora doctorant de l’Institut d’Infància i Adolescència de Barcelona.

Objectius de la sessió




Donar a conèixer experiències de participació infantil
Fomentar espais de diàleg i intercanvi d'idees
Promoure iniciatives de participació en la infància i l'adolescència als municipis
gironins

Municipis participants a la tercera trobada del Grup de Treball
Girona, La Vall d’en Bas, Ripoll, Lloret de Mar, Palamós, Vilobí d’Onyar, Consorci
d’Acció Social de la Garrotxa, Barberà del Vallès, Consell Comarcal del Baix Empordà,
Servei de Participació Ciutadana de la Diputació de Barcelona, Àrea de Cultura de la
Diputació de Girona.

Desenvolupament de la sessió

1. Retrobament
S’inicia la sessió amb la dinàmica del cabdell de llana per facilitar la presentació dels
assistents i conèixer els interessos de cadascun d’ells. S’observa la voluntat de fer
xarxa i de compartir la seva experiència en projectes que incorporen la veu dels
infants, ja siguin consells d’infants o processos de participació concrets.
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2. Ponència: Projectes que generen coneixement a partir de la veu dels
infants
Mari Corominas, investigadora doctorant de l’Institut d’Infància i Adolescència de
Barcelona presenta el programa “Parlen els nens i nenes”. Introdueix una perspectiva
interessant sobre la participació infantil, posant l’accent en conèixer el benestar dels
infants i a partir d’aquí obrir diàlegs.
Podeu trobar tota la informació (informes, vídeos, Agenda dels nens i nenes) a
http://institutinfancia.cat/mediateca/

Debat amb les persones assistents
-

Es pregunta les raons per les quals “Parlen els nens i nenes” treballa amb infants de
5è i 6è de primària. Children’s World recomana fer l’enquesta a alumnes de 3r i 5è
de primària i 1r ESO. En la primera edició es va optar per treballar amb 5è i 6è per
la facilitat d’entrada a l’escola (relació amb el Consorci d’Educació de Barcelona), un
dels propòsits és ampliar les edats cap a baix. Tanmateix es planteja el repte de com
arribar als infants que han passat a 1r d’ESO (tenint en compte que el projecte té
una durada de dos anys).

-

Com encaixa la diversitat funcional? I la matrícula viva? S’ha treballat amb nens
i nenes d’escoles públiques i concertades de primària, es vol arribar també a escoles
d’educació especial en properes edicions. D’altra banda, les enquestes es feien amb
personal tècnic de suport a l’aula que facilitaven l’escolta activa i que els infants
responguessin l’enquesta (idioma, resoldre dubtes,...).

-

Per a escollir els nens i nenes del Grup Altaveu es requeria que haguessin participat
de les fases anteriors, que estiguessin motivats i que tinguessin el consentiment de
les famílies. Es demanava 2 infants per escola.

-

Els assistents valoren molt positivament l’enquesta a 4.000 infants que permet
identificar com estan els infants sobre diferents aspectes de la vida quotidiana.
També es valora la interpretació dels resultats de l’enquesta amb els mateixos
infants mitjançant tallers a les aules.

-

Des de La Vall d’en Bas s’explica que des dels municipis petits s’estan fent
experiències similars però comptant amb pocs recursos. Comenta la necessitat de
posar en valor la feina que es fa des de petits municipis.

-

Algunes persones manifesten el risc que es traslladi el “model de participació amb
adults”, als infants i posen en dubte el funcionament d’alguns consells d’infants.
Es debat sobre la necessitat de disposar de consells d’infants municipals o bé optar
per endegar processos participatius amb la veu dels infants, fugint de crear
estructures estables. Es conclou que cada municipi ha de dissenyar la millor
manera d’incorporar la veu dels infants en els projectes municipals ja sigui a
través de consells d’infants o de projectes concrets.
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3. Projecte “Difusió d’experiències de participació infantil de les
comarques gironines”
-

Es presenta el Grup de Treball de Participació i Infància a la plataforma Decidim
de la Diputació de Girona https://diputacio-decidim.ddgi.cat/assemblies

-

Per identificar experiències de participació amb infants s’ha dissenyat un
senzill formulari que es farà arribar als municipis.
Es debat sobre quines experiències s’han d’identificar: les promogudes pels
ajuntaments o pels propis infants? Podria ser una oportunitat recollir tot tipus
d’iniciatives.
Les tècniques del projecte proposen que en una primera fase es detectin aquelles
iniciatives (consells, processos, espais, etc.) impulsades des de les administracions
públiques.
Es decideix que al formulari s’incorpora una pregunta sobre qui impulsa la iniciativa
(Ajuntament, entitat, infants).

-

Per donar visibilitat a experiències de participació infantil, es farà un vídeo
d’animació i es gravaran 5 vídeos de bones pràctiques.
Es parla dels criteris per escollir les experiències i de la importància que siguin els
mateixos infants els que gravin el que estan fent. Criteris: dimensió, zona geogràfica,
tipologia; tot i que també caldrà considerar els condicionants externs (disponibilitat,
tempos).

-

Es proposa fer una jornada amb infants de diferents municipis que hagin participat
en consells/processos participatius, etc. amb l’objectiu de compartir experiències, fer
xarxa, etc. aprofitar el matí per fer la gravació. Es valorarà aquesta proposta tot i que
no encaixa per calendari i pressupost.

-

Amb l’objectiu d’ordenar totes les idees i establir els propers passos del Grup de
Treball es proposa constituir una comissió que es reunirà presencialment o online
abans de les vacances d’estiu. Aquesta comissió hauria de ser el nucli impulsor del
Grup de Treball i faria el seguiment del projecte de difusió d’experiències de
participació infantil.

Girona, 13 de juny de 2019
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