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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA SUBVENCIÓ PARTICIPACIÓ CIUTADA – 

DIPUTACIÓ DE GIRONA  

 

1. Nom del projecte: Consell d’Infants Municipal de Riells i Viabrea (CIM) 

 

2. Objectiu i descripció:  L’Ajuntament de Riells i Viabrea, en concret les 

Àrees de Joventut i Educació, decideix continuar amb la dinamització  del 

Consell d’Infants Municipal, com a òrgan de participació ciutadana estable. El 

CIM pretén fomentar la participació del col·lectiu infanto juvenil del municipi, 

afavorint així les relacions d’aquest col·lectiu amb l’Ajuntament.   

El CIM pretén donar veu als nens i  nenes del municipi, fer-los partícips de la 

presa de decisions i alhora fomentar el sentiment de pertinença. En resum, 

els objectius del CIM són els següents:   

 

 Fer d’interlocutor vàlid entre l’Ajuntament i els nens i les nenes de 

Riells i Viabrea. Per això, cal que el CIM sigui capaç de fer de pont 

entre l’Ajuntament i aquest col·lectiu. 

 Fer un seguiment de tots els temes que afecten directa o 

indirectament al col·lectiu infantil i adolescent del municipi, per tal de 

posicionar-se i crear un espai de debat ric i plural.  

 Donar suport a la realització de les activitats promogudes pel CIM 

 Promoure activitats i projectes propis que siguin d’interès per als 

nens i les nenes de Riells i Viabrea. 

 Donar suport a la dinamització del teixit comunitari del municipi.  

 

3. Metodologia 

 

Es tracta d’un procés participació, que s’estructurarà de la següent manera:  

 

 Fase informativa . El projecte del CIM, pel qual es sol·licita la subvenció de 

participació de la Diputació de Girona. El projecte, que té una continuïtat 

aprovada per l’Equip de Govern, es presentat durant el mes de març de 

2021, per part de les dinamitzadores, l’Escola El Bruc. En un inici estava 

previst iniciar al setembre de 2020, tot i que per la situació derivada per la 

pandèmia de la COVID, obliga a adaptar l’organització de les sessions.  

 

Es continua amb l’espai web per donar visibilitat al projecte: 

https://riellsiviabrea.cat/consell-dinfants-municipal-cim/ 

 

 

 Fase de debat 

 

Es realitzen un total de 5 sessions, incloses les sessions de presentació i de 

cloenda. Al març de 2021, es realitza la jornada de presentació amb format 

online.  

La primera trobada s’estructura en quatre parts:  

 

- Coneixement mutu  

- Presentació de la logística i l’organització del CIM 

- Dinàmica grupal  

- Selecció de la temàtica del projecte d’aquesta edició 
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L’objectiu d’aquesta primera trobada és reforçar el concepte de participació 

ciutadana i vincular als infants en aquest projecte. És per això que per 

primera vegada, s’ofereix l’opció de triar la temàtica a treballar durant 

aquesta edició, les opcions ofertes, van ser les següents:  

 

- Opció 1: Voluntariat: 2 persones  

- Opció 2: Activitats fora de l’escola: 10 persones  

- Opció 3: Parcs infantils i zones de jocs: 9 persones 

 

Finalment, la temàtica escollida per la majoria del grup va ser Parcs 

Infantis i Zones de Jocs.  

 

En les següents sessions es treballa la temàtica a través de jocs i 

dinàmiques que permeten als nens i nenes integrar el concepte de 

participació ciutadana.  

 

Es realitza una investigació dels parcs i espais de joc al municipi i es fa una 

comparació amb altres municipis. Es trien un total de cinc parcs, en funció 

de diversos criteris (l’espai està desaprofitat, l’equipament i materials estan 

malmesos, fan falta més zones de jocs o nous materials, etc.) per poder fer 

propostes d’incorporació o millora als espais triats.  

 

En totes aquestes sessions s’han treballat uns objectius específics a través 

d’una part individual i una altra col·lectiva. Degut a l’especificitat a causa de 

la COVID, s’ha limitat la participació en el projecte a les classes de 5è i 6è. 

 

Ha estat important explicar als infants que totes les propostes hauran de ser 

valorades per part de l’Ajuntament per la seva viabilitat tècnica com per la 

seva viabilitat econòmica. Per això se’ls demanava que les propostes fossin 

reflexionades de manera que siguin realitzables, sinó totes, algunes. Per tant 

s’ha explicat als infants quin són els límits que han de complir i respectar 

totes les seves propostes.  

 

 

 Fase de retorn  

 

Es  realitza  una  sessió  de  tancament  i  de  retorn  on  s’entrega  a  l’Alcalde  

i  els Regidors/es tot el material que han treballat els infants durant l’any. Es fa 

un breu repàs  del  desenvolupament  del  projecte  i  de  les  propostes  que  

finalment  han decidit els infants. Així mateix i de manera permanent també es 

publica tota la informació necessària al  web  municipal  de  forma  que  

qualsevol  persona  ho  pugui  consultar  d’ara endavant si és del seu interès. 

 

El dia 16 de juny de 2021 s’entrega l’informe final del projecte a l’Alcalde i a la 

Regidora d’educació amb un recull de totes les propostes de reestructuració i 

millora dels espais i parcs infantils. Així mateix es dóna per tancada l’edició 

2020-2021.  
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 Recursos  

 

S’ha contractat per la dinamització d’aquest projecte l’empresa Audifilm Grupo Al. 

La dinamitzadora principal ha estat la Jennifer Gallardo i el suport intern des de 

l’Ajuntament ha estat l’Alba Rubio, com a tècnica i dinamitzadora de joventut.  

 

Les sessions s’han fet de manera online i de manera presencial, s’ha comptat amb 

els recursos telemàtics de l’Ajuntament de Riells i Viabrea, així com els 

equipaments municipals per dur a terme les sessions. Per a dur a terme la 

realització de les sessions també s’ha comptat amb material fungible com 

calendaris, llibretes, bolígrafs, etc. A més s’ha obsequiat a totes les persones 

participants del projecte amb una motxilla amb el logotip del CIM i s’han sortejat 10 

samarretes en  

 

 Fase de comunicació  

 

Amb la finalitat de fer la màxima difusió del procés i arribar al màxim de 

persones  

possibles es preveuen utilitzar les següents vies de comunicació:  

 

- Web municipal   

- Xarxes socials  

- Premsa  

- Vídeo recull imatges: https://youtu.be/etfkMNO3R_E  

 

A  més a  més amb tots els infants es manté comunicació constant a partir del seu 

professorat  quan  és  necessari  informar- los d’algun tema 

 

 

 Calendari  

 

 Sessió 1 Sessió 2 Sessió 3 Sessió 4 Sessió 5 

Març 10 de març 

PRESENTACIÓ 

    

Abril  8 d’abril 

FASE DE 

DEBAT 

   

Maig   12 de maig  

FASE DE 

DEBAT 

  

Juny     2 de juny  

CREACIÓ  

MEMÒRIA 

FINAL 

16 de juny 

TANCAMENT I 

PRESENTACIÓ 

DEL PROJECTE 
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 Pressupost  

 

 

Empresa externa que dinamitzi el CIM 5.293,75 € 

Material fungible (fotocòpies, bolígrafs, papereria)  656,72 € 

Obsequis sessió inaugural (samarreta, bossa i llapis) 265,60 € 

 

 

 Seguiment i avaluació  

 

a) Aspectes positius  

 

Entre els aspectes positius, valorats des de les persones dinamitzadores del 

projecte, destacaríem la implicació de l’alumnat de l’escola El Bruc en el projecte i 

la facilitat de coordinació amb els diferents agents implicats, malgrat la realitat 

pandèmica en la que s’han desenvolupat les sessions del CIM 2021.  

 

Fer participes a les nenes i els nens de Riells i Viabrea en decisions que les 

impliquen, ha estat enriquidor per ambdues parts.  

 

b) Aspectes a millorar  

 

Es necessari un bon exercici de valoració un cop finalitzada la implantació del 

projecte, per millorar en edicions futures.  

Tot i que és la cinquena edició que es desenvolupa el projecte, sempre es 

destaquen aspectes a millorar.  

 

Enguany s’ha comprovat que les sessions de manera online fan que la interacció 

sigui molt dificultosa i que a les sessions no s’acabin aconseguint els objectius 

marcats. En la mesura de lo possible hem de aconseguir que els i les participants 

del CIM puguin fer les sessions a la sala de plens de l’Ajuntament i no a l’escola, ja 

que considerem que l’experiència d’un procés participatiu s’ha de poder desvincular 

de les assignatures i de l’ambient de l’escola.  

 

És important continuar oferir contingut dinàmic per reforçar els conceptes treballats 

a la sessió. S’ha d’innovar en quant a dinàmiques i jocs.  
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