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

Data: 30 d’abril de 2020 de 9 a 11h
Sessió virtual

La quarta trobada del Grup de Treball de Participació Infantil de la Diputació de
Girona es va fer de manera virtual degut a la situació generada per la crisi del Covid 19.
A la sessió hi participaren una quinzena de tècnics i tècniques d’ajuntaments de la
demarcació de Girona vinculats a experiències de participació infantil al territori.
També hi va assistir la professora Ana Novella de la Universitat de Barcelona.

Municipis participants a la tercera trobada del Grup de Treball
Cornellà de Terri, Figueres, La Bisbal d’Empordà, La Vall d’en Bas, Lloret de Mar, Olot,
Palafrugell, Vilobí d’Onyar, Castell-Platja d’Aro, Barberà del Vallès

Ordre del dia
09.00 h Benvinguda i retrobament
09.15 h Presentació del material de difusió sobre experiències de participació infantil a
les comarques gironines. Debat i treball conjunt
10.15 h Temps per compartir experiències del territori
10.45 h. Valoració de la sessió i tancament

Desenvolupament de la sessió

1. Retrobament
S’inicia la sessió amb la presentació de les persones assistents.
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2. Presentació del material de difusió sobre experiències de participació
infantil
Es presenta l’espai virtual del Grup de Treball de Participació i Infància (plataforma
Decidim de la Diputació de Girona) https://diputacio-decidim.ddgi.cat/. En aquest espai
s’han obert noves pestanyes on es pot visualitzar:
1. Càpsula audiovisual i pòster informatiu sobre la participació infantil
2. 5 càpsules audiovisuals d’experiències de participació i infància a cinc municipis
de la demarcació
3. Mapa d’experiències en què es poden consultar les experiències identificades
Es visualitza tot el material que és ben valorat per les persones participants.
Comentaris:
-

El tècnic de la Vall d’en Bas comenta que seria desitjable poder fer vídeos de totes
les experiències identificades. La tècnica de la Diputació explica que es pot valorar
fer noves gravacions sempre i quan siguin d’utilitat pels ajuntaments per promoure
noves accions de participació amb infants i adolescents. Demana quins municipis
estarien interessats en explicar el seu projecte i fer-ne una gravació.
Ajuntaments que volen vídeo: La Vall d’en Bas i Lloret de Mar

-

Des de Palamós es dona molt valor al mapa d’experiències que caldria anar
actualitzant. És una bona eina per conèixer bones pràctiques i per facilitar el contacte
amb tècnics de diferents ajuntaments que estan treballant en projecte de participació
infantil.

3. Temps per compartir experiències
-

La professora Ana Novella exposa la investigació que estan duent a terme des del
GREM de la Universitat de Barcelona: "La participació de la infància i l'adolescència
en el municipi per a una ciutadania activa i inclusiva" i convida als assistents a
participar-hi. https://www.ub.edu/infanciayparticipacion.

-

S’explica que s’ha obert un espai anomenat “Propostes Covid19” al Decidim (al Grup
de treball participació i infància). En aquest espai es convida els ajuntaments a
explicar com estan promovent la participació dels infants en temps de confinament.
Exemples:
o

El Consell Ciutadà d’Infants de Figueres es reuneix virtualment dues vegades
al mes per tractar temes relacionats amb el medi ambient i amb el feminisme.
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o

o

L’Ajuntament dels Infants de Lloret de Mar s’ha aturat però es manté el
contacte amb els regidors i regidores (s’ha enviat una carta a l’Ajuntament
dels Infants demanant que expliquin una recepta, etc.).
El Consell d’Infants d’Olot s’ha aturat i es tornarà a reunir després d’estiu.
Des del Servei d’Educació s’ha enviat una enquesta (a través de les escoles)
a tots els nens i nenes de cinquè preguntant d’una banda per la seva situació
i el seu estat d’ànim i d’altra banda per propostes de millora.

-

Es demana als assistents si ho troben útil i si creuen que s’ha de mantenir. S’acorda
deixar-lo perquè els ajuntaments puguin compartir les iniciatives que s’estan portant
a terme en aquest sentit.

-

Els serveis educatius d’alguns ajuntaments es demana poder utilitzar aquest espai
per explicar com s’està treballant més enllà dels consells d’infants. Per exemple:
o A la Bisbal: s’ha fet una recollida de dispositius a través d’una associació i
persones voluntàries amb coneixements d’informàtica hi ha donat suport.
o A Cornellà del Terri s’han fet enquestes a les famílies per recollir les seves
necessitats i través de l’AMPA s’han recollit tauletes, ordinadors i sistemes
d’impressió.

Girona, 4 de maig de 2020
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