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DADES GENERALS  

 

Programa Dinamització del Consell Infantil Municipal de Begues. 

Dates d’inici i finalització 

 

Desembre de 2017 / Juny de 2018 

Sessions  

realitzades  

7 sessions de treball amb el Consell, un dimecres al mes de 

17:30h a 19:00h, al centre cívic el Roure.  

Participants directes  Infants de 5è i 6è de les escoles de Begues: Escola Sant Cristòfor 

i Escola Sant Lluís. En total 17 participants. 

 

 

 

SÍNTESI DEL PROJECTE I DE LES ACTIVITATS REALITZADES  

 

El Consell Infantil Municipal de Begues és un òrgan consultiu de l'Ajuntament format per 

infants de 10 a 12 anys que cursen 5è i 6è de primària a les escoles del municipi. La seva funció 

és aportar la visió que els nens i les nenes tenen sobre la realitat que els envolta als 

responsables polítics del municipi per tal que la seva opinió sigui tinguda en compte a l’hora de 

prendre decisions que els afecten com a ciutadans i ciutadanes. 

El pla de treball proposat per a aquest curs té per objectiu que els infants facin propostes per a 

la millora del municipi, en especial en referència a l’ús cívic de l’espai públic. 

 El pla de treball del Consell Infantil Municipal  ha tingut quatre fases clarament diferenciades: 

1. La constitució del CIM: Per escollir els representants, els tutors i tutores van explicar 

en els grups de 5è i 6è de primària els objectius i el funcionament del Consell. És 

important que els infants copsin el compromís que s’adquireix en ser representant 

dels seus companys en el Consell. Aquest compromís consisteix en: 

 Assistir a les reunions del CIM.  

Una o dues trobades mensuals, de gener a juny, de 17:30 a 19:00 hores a la sala 1 del 

Centre Cívic el Roure. En total s’han fet set trobades al llarg del curs. Les reunions del 

Consell són coordinades per dos educadors/es que tenen per missió donar suport als 
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nois i noies a l’hora de formular les seves propostes i fer d’enllaç entre ells i 

l’Ajuntament. 

 Actuar com a portaveus dels seus companys. 

De forma prèvia a l’elecció, els dinamitzadors/es del Consell i la tècnica municipal 

varen presentar la proposta i el pla de treball als tutors de cicle superior de primària de 

totes les escoles del municipi. 

2. Propostes de millora: El punt de partida del projecte són les propostes dels infants 

sobre les que és treballarà i en les que hauran d’aportar la seva visió i opinió.  

3. Desenvolupament del programa d’activitats. Les activitats han tingut per objectiu que 

els infants puguin obtenir informació, reflexionar, debatre i fer propostes, com a grup, 

sobre el tema proposat en l’encàrrec. S’ha plantejat un programa format per set 

trobades o reunions del Consell amb el següent calendari: 

 

Gener 2018 

Dia 24 de gener  

Primera trobada del Consell Infantil Municipal, 17:30 h al Centre Cívic El Roure. 

Presentació del Consell i dels consellers i conselleres. 

Presentació dels companys i educadors; Ens coneixem? Qui són els dinamitzadors i 

quina tasca desenvolupen? Com funcionarà el Consell? 

 

Febrer 2018 

Dia 7 de febrer  

Segona trobada del Consell Infantil Municipal, 17:30 h al Centre Cívic El Roure. 

Selecció de les fotografies guanyadores del concurs de fotografia infantil del Centre 

Cívic “El Roure”. 

Treball de reflexió sobre les noves tecnologies. Com utilitzem els infants les TIC? Quin 

sentit tenen per nosaltres? Elecció d’un/a representant del consell infantil en el debat  
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que organitza el grup impulsor del Projecte Educatiu de Begues i que posteriorment 

donarà peu a la producció d’un vídeo/debat sobre les noves tecnologies.  

 

Març 2018 

Dia 7 de març  

Tercera trobada del Consell Infantil Municipal, 17:30 h al Centre Cívic El Roure. 

Propostes fetes per part dels consellers i conselleres i dels seus companys i companyes 

de classe per millorar el municipi. (podeu veure el recull de propostes a l’Annex 1). 

Arrel de l’aparició d’unes pintades a diversos comerços i a la plaça de l’església es va 

redactar una carta pera l’associació Arran (podeu llegir la carta a l’Annex 1). 

 

Abril 2018 

Dia 11 d’abril 

Període de recollida de propostes a les escoles. 

Els infants de les diferents escoles del municipi tenen l’oportunitat de fer propostes o 

aportar idees de millora per al municipi, traslladant-les al seu representant de la classe.  

Els infants destaquen que a la zona esportiva sovint troben restes d’ampolles i brutícia. 

Decideixen fer un cartell per conscienciar de la necessitat de fer un bon us de les 

instal·lacions i recollida de més propostes alternatives. 

 

Maig 2018 

Dia 9 de maig  

Cinquena trobada del Consell Infantil Municipal, 17:30 h al Centre Cívic El Roure 

Seguiment de la recollida de propostes. 

Disseny col·lectiu d’una proposta de cartell per la zona esportiva, mitjançant els 

dissenys de tots els companys i votant un de definitiu. 
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Els infants confeccionen el resum del que s’ha fet durant l’any i es prepara el principi 

de l’estructura de l’escrit que llegiran a l’acte de cloenda el dia 6 de juny a la sala de 

plens de l’ajuntament. 

Finalment, de totes les propostes existents se’n decideixen 16 de definitives. 

 

Dia 30 de maig 

Preparació amb els infants del text que es presentarà al Ple de l’Ajuntament. 

Decisió del Consell sobre els tres representants que llegiran l’escrit en l’acte del dia 6 

de juny: 

 Irene Grau López 

 Asier Duce Benítez 

 Lara Ghini López 

 

Juny 2018 

Dia 6 de juny 

Presentació de la feina feta al ple de l’ajuntament amb els responsables polítics. 

 

4. Presentació al Ple municipal de les propostes elaborades pel CIM. Al mes de juny, el 

Consell presentarà al Ple municipal les seves propostes. L’alcaldessa i els regidors 

podran fer comentaris a les diferents iniciatives i expressaran el suport que ofereixen a 

cadascuna d’elles. 

 Ple Municipal. Dia 6 de juny. 18:00 a 19:30 a l’Ajuntament 
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RECURSOS UTILITZATS  

 

 Espais: Centre Cívic El Roure i Sala de Plens de l’ajuntament.  

 Externalització de la dinamització del Consell amb l’empresa Itínere-serveis Educatius 

sl. 

 

 

RESULTATS OBTINGUTS 

 Participació en el projecte de les dues escoles del municipi. 

 S’han desenvolupat totes les activitats previstes.  

 Assistència: mitja d’assistència per sessió 13 nois/es. 76,5 % d’assistència 

24 de gener 15 assistents 

7 de febrer 14 assistents 

7 de març 12 assistents 

11 d’abril 17 assistents 

9 de maig 11 assistents 

30 de maig 9 assistents 

6 de juny 14 assistents 
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ANNEX 1. TEXT DE LA PRESENTACIÓ DE LES PROPOSTES AL PLE MUNICIPAL  

Acte de presentació de les propostes i del treball realitzat pel Consell d’Infants de Begues en 

el curs 2017-2018 

6 de juny de 2018. Sala de Plens. Ajuntament de Begues 

Presenten les propostes: Mariona Choi, Irene Grau, Lara Ghini i Asier Duce. 

Al llarg d’aquest curs el Consell d’Infants ens hem reunit un cop al mes al Centre Cívic. En les 

diferents trobades hem parlat sobre com veiem el poble i què podem fer per millorar Begues 

des de la nostra perspectiva. 

La primera sessió del Consell va ser el 24 de Gener d’aquest any.  

Per treballar com a grup primer necessitàvem conèixer-nos millor, ja que no ens coneixíem 

tots i totes entre nosaltres, i per tant el primer que vàrem fer va ser presentar-nos mitjançant 

uns jocs que ens van proposar els dinamitzadors. 

També ens van explicar què es el Consell, perquè s’havia format i quina era la nostra funció, 

que és donar l’opinió dels nens i les nenes de Begues sobre allò que passa al poble i, 

especialment, sobre allò que fa l’Ajuntament i que ens afecta o ens interessa. 

També vàrem posar unes normes per al funcionament: 

- Ser puntuals i assistir a les trobades 

- Parlar per torns i no totes a la vegada i 

- Escoltar-nos entre nosaltres 

El 7 de febrer va ser la segona trobada i la tècnica de cultura i la directora de la biblioteca ens 

van fer el primer encàrrec, que va ser que féssim de jutges per decidir els guanyadors del 

concurs de fotografia infantil de Nadal. 

Entre tots i totes vàrem decidir les persones guanyadores en dues categories diferents: premi a 

la fotografia més impactant i premi a la fotografia més original. Els premis per als guanyadors 

del concurs de fotografia van ser  

 Un lot de llibres nous i 

 Una entrada per a Port-aventura 
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Aquell mateix dia, també vàrem fer un debat sobre l’ús que en fem de les noves tecnologies, 

d’Internet, el telèfon mòbil, les xarxes socials, etc. Això ho vàrem fer perquè el Grup Impulsor 

del Projecte Educatiu de Begues ens va demanar que una de nosaltres participés en un debat 

sobre aquest tema, a partir del qual es faria un vídeo. Així tindríem l’oportunitat de dir què 

pensem nosaltres sobre aquest tema. Aquest vídeo es va presentar el passat dia 31 de maig al 

teatre i la Mariona Choi va ser l’encarregada de representar-nos. 

Després d’exposar les nostres idees sobre el tema i de debatre una estona, vam mirar de 

respondre tres preguntes sobre aquest tema.  

La primera pregunta va ser; “Els infants han de tenir normes per a la utilització de les noves 

tecnologies?” 

En general, creiem que hem de tenir algunes limitacions, com controlar les hores de connexió 

o que els pares i mares sàpiguen què consultem i què veiem per Internet o a qui seguim a les 

xarxes socials. 

La segona pregunta que ens vam plantejar va ser; “creieu que l’ús de les noves tecnologies 

s’ha de fer sols o acompanyats?”  

Sobre això, pensem que la majoria dels infants juguem a videojocs i naveguen sense gaire 

supervisió, però estem d’acord en que és més segur fer-ho acompanyats d’un adult o poder 

preguntar, si tenim dubtes. 

I finalment, la tercera pregunta que ens vam plantejar va ser; “com podem distingir una 

veritat d’una mentida per internet?” 

Sobre això vàrem dir que el que no hem de fer mai és donar les nostres dades per Internet. Si 

una persona ens coneix a la realitat ens ho pot demanar quan ens veiem i no té sentit que ho 

faci per Internet. No hem de publicar res a Internet que no explicaríem o ensenyaríem a la 

realitat ja que el que publiques a les xarxes socials es pot escampar sense que tu puguis 

controlar-ho. 

Com a conclusió al debat que vam fer i a les preguntes que se’ns van plantejar, volem dir que 

en resum... Els infants necessitem tenir l’ajuda dels pares i mares, o de les mestres, per què 

ens ajudin a decidir on es pot navegar amb seguretat i on es recomanable no entrar. Entre 

els nostres coneixements sobre com utilitzar Internet i, en general, les noves tecnologies, 

com els videojocs o el telèfon mòbil, i els criteris dels adults internet pot ser un lloc útil, 

divertit i segur per nosaltres. 
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El 7 de març ens vam tornar a trobar, aquesta vegada alguns dels membres del Consell van dir 

que al costat de l’escola Sant Cristófor, a l’església i a alguna persiana d’un negoci de 

reparacions del poble s’havien fet unes pintades amb motiu de les manifestacions feministes 

que es van convocar el dia 8 de març, pel dia de la dona. Les pintades estaven firmades per 

l’organització ARRAN. 

La majoria de nosaltres no sabíem qui era aquesta entitat. Els dinamitzadors ens van explicar 

que és una organització política juvenil. 

Vàrem comentar que creiem que no s’han de fer pintades a les parets del poble o de botigues i 

vam redactar una carta  que ara us llegirem i que creiem que l’Ajuntament podria enviar a qui 

faci pintades o actes incívics, si es sap qui és. 

La carta diu: 

“Hola,  

Som els nens i les nenes del Consell d’Infants de Begues. 

Us escrivim aquesta carta per què hem vist unes pintades a les escoles, parets de l’església, 

passos de zebra i a un taller del poble firmades amb el nom de la vostra entitat. 

Creiem que aquestes pintades fan malbé els espais públics i que caldria trobar una altra 

manera de comunicar-se. 

Voldríem que solucionéssiu aquest tema. 

Atentament,  

Consell d’Infants de Begues.” 

En la següent trobada vàrem comentar que al voltant de les pistes esportives de la Mini Bowl, 

sovint es troben restes d’ampolles i brutícia que deixen algunes persones que van a fer 

“botellón”. 

Després de parlar sobre això, vam decidir proposar fer un cartell indicant unes normes d’ús 

d’aquest espai. 

Alguns de nosaltres estàvem més a favor de fer un cartell que digui que se li posarà una multa 

a qui embruti la zona, i que la policia havia de vigilar més la zona. 
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Però, parlant amb els dinamitzadors, vàrem decidir fer un cartell més educatiu, indicant les 

normes i recordant que l’espai és de tots i que l’hem de mantenir net per poder utilitzar-lo. 

Finalment, els missatges que vam decidir que apareixerien al cartell van ser els següents: 

 Cal mantenir l’espai net 

 Cal utilitzar els contenidors i papereres 

 No s’ha de consumir alcohol al carrer o en parcs 

També vàrem afegir que és bo fer esport. 

Amb aquestes missatges vàrem dedicar la última sessió a fer una proposta de cartell, que 

creiem que podria ser així: 

 

 

Per acabar, ens agradaria haver pogut fer més coses però no teníem prou temps per fer més 

propostes.  

Tot i així, hi ha algunes coses que ens agradaria proposar i que creiem que estaria bé que es 

fessin a Begues: 
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 Ampliar l’skatepark, posar una zona d’ombra i augmentar la vigilància 

 Fer un espai de motocròs a la zona de muntanya 

 Afegir un carril de bici a Torres Vilaró 

 Afegir més Bicibox a la rambla 

 Arranjar les tanques de les pistes de tennis 

 Posar dispensadors de bosses per recollir les caques de gos 

 Un espai per jugar a futbol a la rambla, o molt a prop 

 Arranjar les grades del camp de futbol 

 Millorar el camp de rugbi 

 Arreglar les fonts de Begues 

 Intentar tornar a obrir l'antiga hípica 

 Afegir taules de ping-pong en diversos espais i parcs del poble 

 Arreglar el billar del centre cívic. 

I aquestes són les propostes que us volem fer per millorar el poble. 

Moltes gràcies per la vostra atenció. 
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ANNEX 2.  ASSISTÈNCIA A LES TROBADES DEL CONSELL INFANTIL MUNICIPAL 

 

      Gener Febrer Març Abril 

Maig 

(9) 

Maig 

(30) Juny 

NOM COGNOMS ESCOLA              

Oriol Costa Borràs Sant Lluís 
Sí Sí Sí Sí Sí 

  
 

Lucía Hortigón Barroso Sant Lluís 
Sí Sí Sí Sí Sí 

  
Sí 

Lara Ghini Lopez St. Cristòfor 
Sí Sí 

  
Sí Sí Sí Sí 

Marc Arellano Ballestero Sant Lluís 
Sí Sí 

  
Sí Sí Sí Sí 

Max Pons Eito St. Cristòfor 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Asier Duce Benitez St. Cristòfor 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Mar  Rodríquez Planas Sant Lluís 
Sí Sí Sí Sí Sí 

  
Sí 

Mariona Choi Sanjosé Sant Lluís 
Sí Sí Sí Sí 

  
Sí Sí 

Carla  Andreu Exposito Sant Lluís 
Sí Sí Sí Sí 

  
 Sí 

Irene Grau López Sant Lluís 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Jan Vilches Marruecos St. Cristòfor 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

David  Sanchez Nuñez St. Cristòfor 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Joel Liza Morillas St. Cristòfor 
Sí Sí Sí Sí  

  
Sí 

Xènia  Puigcercós St. Cristòfor 
Sí  Sí Sí  

  
Sí 

Adrià Molina  Sant Lluís 
  

  
Sí  

  
 

Maria Martorell Ricart  Sant Lluís 
 Sí 

  
Sí   Sí 

Lucas García Villanueva  St. Cristòfor 
Sí 

    
Sí Sí Sí  

TOTAL 15 14 12 17 11 9 14 

MITJANA D’ASSISTÈNCIA 13 nois/es per sessió 

 



                                   CONSELL INFANTIL MUNICIPAL DE BEGUES 
 

12 
 

 

 

ANNEX 3.  PROPOSTES FINALS PRESENTADES A L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL 

 Ampliar l’skatepark, posar una zona d’ombra i augmentar la vigilància 

 Fer un espai de motocròs a la zona de muntanya 

 Afegir un carril de bici a Torres Vilaró 

 Afegir més Bicibox a la rambla 

 Arranjar les tanques de les pistes de tennis 

 Posar dispensadors de bosses per recollir les caques de gos 

 Un espai per jugar a futbol a la rambla, o molt a prop 

 Arranjar les grades del camp de futbol 

 Millorar el camp de rugbi 

 Arreglar les fonts de Begues 

 Intentar tornar a obrir l'antiga hípica 

 Afegir taules de ping-pong en diversos espais i parcs del poble 

 Arreglar el billar del centre cívic. 
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ANNEX 4.  FOTOGRAFIES DE LES SESSIONS 
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