Acta de la reunió de la Comissió de Seguiment del Grup de Treball
“PARTICIPACIÓ I INFÀNCIA”
Àrea de Bon Govern, Transparència i Participació de la Diputació de
Girona
Data: 4 de setembre d’11h a 12.30h
Lloc: Saló de Comissions de la Diputació de Girona
Assistents: Joan Folgueroles (tècnic de participació de ciutadana de l’Ajuntament de
Palamós), Anna Brunsó i Aina Roig (àrea de transparència i participació ciutadana de
la Diputació de Girona), Georgina Roca (àrea de Cultura i Cooperació de la Diputació
de Girona; Cristina Valls i Roser Solà (Idees). S’excusen: Eulàlia Turró (Ajuntament
de Girona), Mercè Ramos (Consell Comarcal del Baix Empordà) i Marta Teixidó
(Consorci d’Acció Social de la Garrotxa).

Presentació de dades (a data 4/9/2019)
-

S’han detectat 50 experiències de participació infantil a les comarques gironines
(42 a través del qüestionari online i 8 per observació).

-

Segons la tipologia d’experiències: 24 consells, 15 processos i accions. S’han
descartat 11 experiències (motiu: no ser experiències de participació ciutadana
sinó activitats infantils com els casals o ludoteques; ser projectes de joves).

-

41 municipis
o Habitants: 25 de < 5.000; 9 de 5.001 – 20.000; 7 de > 20.000
o Comarques: 10 Alt Empordà; 5 Baix Empordà; 0 Cerdanya; 8 Garrotxa; 6
Gironès; 7 La Selva; 3 Pla de l’Estany; 1 Ripollès; 1 Osona

Selecció d’experiències
-

Es projecta un document Excel on es presenten totes les experiències recollides.
Es llegeixen totes elles i es comenten els aspectes més rellevants que poden
ajudar a seleccionar les 5 experiències.

-

S’acorda escollir 3 consells d’infants i 2 processos de participació amb infants.

-

Per facilitar la selecció, es proposa tenir en compte un conjunt de criteris:
- Tipologia (òrgans / processos )
- Dimensions del municipi
- Territori / zona geogràfica
Diversitat
També caldrà tenir en compte condicionants com els tempos/calendari i la
disponibilitat.

Després d’haver analitzat totes les experiències i a partir dels criteris plantejats,
s’acorda contactar amb els següents consells:
-

Consell Ciutadà d’Infants i Adolescents de Figueres. Òrgan consultiu de
l'Ajuntament de Figueres que té per objectiu promoure la participació dels
infants i adolescents al municipi. Està format per alumnes de tots els centres
escolars del municipi.

-

Consell d’Infants de Mieres. S’han fet diferents accions com ara decidir
activitats lúdiques per als infants del poble, disseny i elaboració d'alguns
materials per a una zona verda de nova creació al poble i coneixement del
voluntariat i temàtica dels refugiats. Els infants són de 1r a 6è de primària.

-

Consell d’Infants de Riells i Viabrea. El consell d'infants va ser la primera
experiència, en un municipi sense gaire cultura de participació. Primer es va
treballar les festes municipals i durant el segon any el civisme. Ha estat un
projecte ben rebut pels infants i també l'escola. Moltes de les propostes s'han
dut a terme.

Pel què fa als processos, la tria va ser més difícil ja que són pocs els processos de
participació amb infants detectats a les comarques gironines. Per aquest motiu es va
decidir explorar tres experiències:
-

Disseny d’un parc infantil a Cornellà de Terri. Des de tots els cursos es van
realitzar propostes i dissenys de com havia de ser el nou parc infantil. Cada
curs va treballar-ho diferent. Des dels més menuts que ho van dibuixar o van
fer proposta amb plastilina, o els més grans que ho van treballar amb
amidaments.

-

Camins escolars segurs a La Bisbal. Projecte impulsat pel Consell d’Infants
en el qual s’han implicat els nens i nenes del poble.

-

Accions puntuals que incorporen els infants a Madremanya (compra de
jocs infantils, definir un espai).

La Cristina V i la Roser S es posaran en contacte amb els referents dels tres consells i
dels dos processos participatius per fer la proposta de gravació de les seves
experiències i començar a planificar calendari i guió del rodatge. Les gravacions es
faran durant la tardor del 2019. Si hi ha algun ajuntament que no té disponibilitat,
caldrà valorar la possibilitat de gravar una altra experiència.

Format dels vídeos
-

Gravació d’accions (sessions consells, recorreguts participatius, etc.)

-

Entrevistes a agents: infants, representants polítics, personal tècnic, famílies

-

Temes a tractar:
o Iniciativa: Per què iniciar una experiència de participació infantil?
o Articulació: Com estructurar-ho tècnicament? Quina metodologia utilitzar?
o Valoració: Quin aprenentatge suposa pels diferents agents haver participat
en un projecte d’aquestes característiques?

Seguiment
La Comissió farà un seguiment online de les experiències. Validarà l’estructura/guió
dels vídeos i, si cal, resoldrà dubtes.
El grup de treball es tornarà a convocar al primer trimestre del 2020.

