Consell d’infants
Data: 1 de febrer 2013
Horari: 9.45 a 11:15
Lloc: despatx planta baixa oficines Joaquim Rosal
Reunió seguiment.
Assistents: Rocio Vilchez (Fundació Catalana de l’Esplai) i Charo Barroso
(tècnica de Participació Ciutadana)
Assumpte: Seguiment desenvolupament projecte Consell d’infants
Temes tractats:
1. Sessió plenària dia 19 de febrer –Guió reunió tècnica dia 6 de febrer i
preparació programació jornada plenària dia 19 de febrer. Possible
trobada de l’Alcaldessa amb les famílies (pendent Alcaldia)
2. Trobada Consell d’infants –Diputació de Barcelona – Consensuar
projecte, establir mecanismes per contactar amb les famílies i
representants i guió de treball per la sessió del dia 19 de febrer a la
Diputació
3. Calendari de sessions (6ª i 7ª a les escoles) per a l’alcaldia
4. Programació sessions 6ª i 7ª a l’escoles – disseny activitats a les aules5. Actualització Blog
6. Valoració visites Alcaldessa.

Acords presos
Pel que fa al punt 1. Sessió plenària dia 19 de febrer –Guió reunió tècnica
dia 6 de febrer i preparació programació jornada plenària dia 19 de febrer.
Possible trobada de l’Alcaldessa amb les famílies (pendent Alcaldia)
Es veu necessari ordenar la informació i establir un guió de treball amb els
tècnics municipals.
A partir de les propostes (pluja d’idees) realitzades pels infants s’identifiquen
tres usos a l’espai objecte de participació:
- Espai infantil (elements adreçats a nens i nenes més petits)
- Espai d’aventura (elements adreçats a infants més grans)
- Espai esportiu (elements per a la pràctica de l’esport)
- Espai d’ús comunitari (famílies)
Questions a plantejar als serveis tècnics municipals:
- Es poden conciliar tots aquests usos en aquest espai?
- En cas negatiu, cap a on hem de focalitzar les nostres propostes?
- A la finalització del procés (juny) quin serà l’estat d’execució?
- Per tal de prioritzar les propostes i atenent a la primera qüestió, quins
criteris hem de seguir per a la priorització:
o Són elements innovadors a la ciutat
o Atrauran a la resta de nens i nenes cap aquest espai

o S’han d’ajustar a un pressupost concret
o S’han d’ajustar a un espai concret
o S’ha de tenir en compte altres usos de l’espai que per
desconeixement no hem tingut en compte
o Quin ús s’havia pensat des de l’ajuntament –debato ...
La finalitat de la trobada dels representants pel dia 19 de febrer és compartir les
propostes sorgides a les aules, debatre entre ells amb la informació
proporcionada pels serveis tècnics municipals i emetre el document que reculli
els acords presos.
Aquest document es compartirà amb la resta de participants al Consell i
començarà la fase de recerca dels elements que formaran part del disseny de
l’espai.
La convocatòria a les famílies es farà des de l’ajuntament, però restem a
l’espera de rebre la programació i disseny de les activitats per annexar l’ordre
del dia.
A la sessió del dia 19
Es traslladarà a les famílies informació (circular) sobre la Trobada dels
Consellers i Conselleres de la província de Barcelona prevista pel dia 8 de juny.
S’ha d’informar per identificar els representants que estan interessades en
assistir-hi.
Es mirarà de trobar un moment de trobada de les famílies amb
l’Alcaldessa.
Pel que fa al punt 2. Trobada Consell d’infants –Diputació de Barcelona –
Consensuar projecte, establir mecanismes per contactar amb les famílies
i representants i guió de treball per la sessió del dia 19 de febrer a la
Diputació
El proper dia 19 de febrer, a les 10.00 h. tindrà lloc la reunió tècnica a l’àrea
d’Educació de la Diputació de Barcelona.
Assistiran Rocio i Mònica (Fundació Catalana de l’Esplai) i Charo.
S’acorda que el centre d’interès que presentaran els nois i noies d’Esplugues,
sigui la participació en el disseny de la Festa al Parc dels Torrents –curs
passat- Això està motivat perquè necessiten que el procés a presentar estigui
finalitzat. S’ha de lliurar una petita memòria amb fotos que mostrin la feina
realitzada pel Consell d’infants
S’haurà de fer una sessió complementària amb els participants ja que alguns
d’ells no van participar a l’edició passada.

Es distribuirà, entre les famílies, una circular informant sobre aquesta activitat,
objectius, descripció, lloc, dia i hora, a la sessió del dia 19 de febrer perquè
comencin a plantejar-se la seva participació.
El trasllat dels nois i noies participants, anirà a càrrec de les famílies. L’equip de
la Fundació Catalana de l’Esplai hi seran a l’espai de la Diputació i faran de
facilitadors i guies a la jornada. Els pares hauran de marxar i tornar a buscarles sobre les 14.00 h.
Ja disposem del disseny de l’activitat i sembla molt interessant.
Pel que fa al punt 3. Calendari de sessions (6ª i 7ª a les escoles) per a
l’alcaldia
S’acorda que la setmana vinent disposarem del calendari de les sessions 6ª i 7ª
per lliurar a l’alcaldia i programar la visita als grups que resten.
Pel que fa al punt 4. Programació sessions 6ª i 7ª a l’escoles – disseny
activitats a les aulesDepenent dels resultats de la sessió intercentres amb els tècnics municipals,
s’ha de plantejar la sessió 6ª de recerca d’informació sobre possibilitats per
definir els elements que formaran part de l’espai infantil.
Per aquesta raó, a més de que els representants traslladin als seus companys i
companyes els acords presos a la sessió, es proposa que la sessió sigui a
l’aula d’ofimàtica de l’escola.
Es recorda la necessitat de disposar de la programació i disseny de les
activitats a fer a l’aula, abans d’enviar-la als centres educatius.
Pel que fa al punt 5. Actualització continguts Blog
Es reforça la importància d’anar actualitzant els continguts i adequar la
introducció de dades a les directrius i recomanacions que des de comunicació
es van donar en el seu dia. Aquestes ja han estat traslladades a la Fundació.
S’apunta que hi ha dificultats per part dels administradors en entrar
informació... avui estaven treballant.
Pel que fa al punt 6. Valoració visites Alcaldessa
La valoració de la Fundació Catalana de l’Esplai és que no poden assolir la
finalitat de la sessió per manca de temps.
També s’indica que l’Alcaldessa va improvisar i en algun moment semblava
que desconeixia el treball que fins ara havien fet els nens i nenes, com per
exemple les propostes.

S’indica que la seva visita forma part del procés. Que les dinamitzadores tenen
informació prèvia de la visita i per tant s’han d’ajustar les activitats a la seva
presència. Fins i tot, es demana que les dinamitzadores facilitin i ajudin a crear
aquest tipus d’interrelació, molt més propers.
Per una altre banda, s’intentarà dedicar uns minuts previs a la visita per
compartir la informació de l’estat del procés amb l’Alcaldessa i el Regidor.
Charo Barroso
Tècnica de Participació Ciutadana

