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Quan parlem de participació iinfantil i juvenil, cal ser conscients de l’amplitud del terme. 

Sovint caiem en l’error de pensar que els infants i les joves no participen de la vida pública i 

política d’un municipi. Errem, perquè si que participen d’entitats, del lleure, d’activitats 

esportives, lúdiques…, que participen a actes del poble, en activitats organitzades per 

l’Ajuntament, participen al carrer, utilitzant els parcs, zones verdes… 

 

Per tant, des d’aquesta perspectiva, el que ens plantegem des de l’Ajuntament de la Vall d’en 

Bas és incloure altres sistemes de participació; El consell dels infants i el pressupost 

participatiu de joventut. Tant infants com joves han de poder participar no només d’una 

forma consultiva, sinó prenent decisions, i la gent adulta, ha de concebre que infants i joves 

són habitants en ple dret i amb plenes facultats per a decidir qüestions que ens afecten a 

totes i a tots.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 

Per tal de poder fer un bon recull dels dos projectes, els plasmarem en dues columnes: 

 

1. D’on venim i on anem? 

 

CONSELL DELS INFANTS JOVES + JOVES 

El Consell dels Infants de la Vall d’en Bas, és un projecte 

conjunt entre l’Escola Verntallat i el propi Ajuntament i que 

sorgeix al 2016 de la voluntat tant de l’equip de govern 

municipal com del personal docent de l’escola. L’Objectiu 

principal és crear espais de participació i consulta, on 

l’Ajuntament en pugui extreure propostes reals, però també, 

que sigui un punt de partida per tal que els món adult tingui 

en compte als nostres infants com a persones actives, amb 

criteri i amb visió pròpia per decidir com hauria de ser la Vall 

d’en Bas i què hauria de fer l’Ajuntament. 

 

Enguany és el quart  cop que l’Àrea de Joventut i Educació es 

planteja aquest projecte, però d’experiències de participació amb 

joves n’hi ha des de fa uns anys. Fins al moment es treballava a 

partir d’un Fòrum Jove. El Fòrum Jove és un procés participatiu de 

curta durada on hi podien participar joves de tot el municipi ( els 7 

nuclis que s’inclouen) per tal de donar a conèixer la seva opinió en 

diferents àmbits. El Fòrum està destinat a joves d’entre 15 i 25 

anys que viuen actualment a la Vall d’en Bas. 

Després de l’experiència del pressupost participatiu, entenem que 

ens cal apropar-nos més a les dinàmiques pròpies dels i les joves i 

entenem que, per una banda, ens cal enfocar-nos a un grup d’edat 

més reduït i propiciar espais reals de decisió i gestió d’aquest 

pressupost, més enllà de la presentació i execució de propostes 

concretes.   

 

 

 

1. Objectius 

 

CONSELL DELS INFANTS JOVES + JOVES 

 Potenciar i dinamitzar la participació dels infants, fent 

possible el debat sobre la vida de la ciutat. 

 Generar espais participatius, sense perdre la vessant 

pedagògica dels mateixos. 

 Difondre la democràcia com valor bàsic i com a eix 

vertebrador del nostre dia a dia. 

 Fer passes conjuntes amb l’escola per a construir una 

Vall Educadora. 

 Inlcoure als infants en la societat com a éssers actius i 

vàlids. 

 

 Responsabilitzar als i les joves en la gestió de diners 

públics 

 Aprendre a liderar i a organitzar accions 

 Detectar necessitats i interessos de la població juvenil 

 Posar en valor les propostes i iniciatives dels i les joves 

pels i les joves 

 Enfortir el caràcter participatiu i democratitzador de 

l’Ajuntament 

 Fer més visible la transversalitat de les polítiques de 

joventut 

 Exercir la democràcia directa decidint com es 

distribueixen 3500€ 

 Posar als i les joves al centre de tota acció 

 Democratitzar la societat 
 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 

2. Participants 

 

CONSELL DELS INFANTS JOVES + JOVES 

 

Excepcionalment, alumnes de tots els centres 

educatius de la Vall 

 

Hem intentat que hi participin joves de tots els pobles 

que formem la Vall. I així ha estat. En total han passat 

per les reunions i formem el grup de whatsapp un 

total de 30 joves. D’aquests 30, les trobades eren 

entre 10 i 15, per tant, de moment, estem contents 

amb la resposta.  
 

 

 

 

3. Què hem fet? 

 

CONSELL DELS INFANTS JOVES + JOVES 

 

Degut a la situació d’emergència sanitària, i degut 

a les mesures per a contenir la propagació del 

COVID19 als centres educatius, conjuntament 

amb l’equip directiu vam decidir: 

1- No fer el consell dels infants de manera 

presencial  

2- Tirar endavant un documental relacionat 

amb una trobada formativa amb en 

Francescol Tonucci.  

3- Realitzar un treball a l’aula (dinamitzat 

pels propis mestres) per a parlar d ela 

figura i obra de Tonucci.  

4- Realitzar una trobada online amb el 

pedagog italià.  

 

 
 
 

 

Degut a la situació sanitària, no va ser possible cap 

trobada presencial, però si que vam organitzar una 

trobada telemàtica.  
 

En aquest sentit, vam intentar concentrar tot el treball 

en aquesta trobada i a partir d’aquí, traçar una mica 

un pla d’acció per a desenvolupar les propostes.  

 

No vam seguir el treball per fases, vam haver de 

repensar-ho. El que si que hem fet és ajudar-nos de 

tota una feina fet per a la redacció del pla local de 

joventut (una enquesta) i aprofitar per a recollir idees 

i fer les propostes que creien que serien més adients.  

 

Al final, els protagonistes de la trobada van aconseguir 

posar-se d’acord i per vàries propostes.  

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

4. Com ho hem fet? 

CONSELL DELS INFANTS JOVES + JOVES 

Vam dividir el projecte amb 4 fases: 
FASE 1 – Contacte i reunions (2) de preparació 
amb en FRANCESCO TONUCCI 
FASE 2 – Treball a l’aula la figura de FRANCESCO 
TONUCCIÓ 
FASE 3 -  GRAVACIÓ DEL DOCUMENTAL  
FASE 4 – XERRADA ONLINE DE FRANCESCO 
TONUCCI  
 

Després del canvi de concepte, el grup de joves que 

“lidera” el JOVES + JOVES tenen la responsabilitat de 

traçar algunes línies del que són les polítiques de 

joventut al municipi, i, en aquest cas, vam aprofitar 

per a construir el pla local de joventut de manera 

coral i participada. És per això que els vam citar a una 

reunió online on vam aprofitar per explicar el Pla Local 

de joventut ja fet (menys part activitats) i acabar de 

definir les activitats  en funció del seu criteri.  

Tot es fa mitjançant el debat seré i tranquil, però 

sempre hi ha algun moment més “emocionant” on 

solen ser molt expressius.  

  

 

 

 

5. Propostes 

CONSELL DELS INFANTS JOVES + JOVES 

 

En aquest cas, al redefinir el projecte en el 

context excepcional, no es van generar propostes 

concrete. El que vam intentar és que els infants 

reflexionèssin sobre diferents aspectes i alhora, 

que les persones adultes que visionessin el 

documental, també se’ls provoqués d’alguna 

manera, una altra mirada respecte a les 

qüestions que es plantegen al documental.  

Alhora, la xerrada del gran Francesco Tonucci ens 

va apropar al seu projecte estrella “la ciutat dels 

infants” i ens va fer repensar moltes qüestions. 

Totes les reflexions i fins hi tot propostes, es 

poden veure al documental.  

 

. El treball previ estava ja fet i era el recull d’una 

enquesta que vam fer a més de 100 joves de totes les 

edats. Aquesta feina ens va servir per delimitar moltes 

accions. A diferència d’altres anys, ens vam saltar 

algunes fases del projecte (ja que només vam fer una 

trobada online) però com que disposàvem del 

material de l’enquesta, tot plegat va anar molt rodat.  

 

Si que certament, hi ha participat menys joves.  

 
CONSULTEU LES PROPOSTES AQUÍ 

 

Finalment, la proposta primera va ser , justament, fer 

un bon disseny del pla perquè tothom ho pugui gaudir 

sense presses i sense adormir-se.  

 

http://www.vallbas.cat/media/sites/31/pla-local-joventut-vall-bas-2020-2024_compressed.pdf


 
 

 
 
 
 
 

A partir d’aquí, van anar sorgint altres coses que 

podeu anar veien al document.  

Si que es veritat que no va ser fàcil ja que tot plegat 

era molt fred... 
 

 

 

 

 

6. Material de difusió 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSELL DELS INFANTS JOVES + JOVES 

Vam estructurar tot el tema de comunicació de la 

següent manera: 

 

Aquesta també ha estat per fases i cada fase s’ha 
dirigit a un públic concret. Hi ha hagut fases que 
s’han  desenvolupat de manera paral·lela. 
 
FASE 1  - Comunicació interna amb l’equip 
directiu (Intern) 
FASE 2 – Comunicació amb les famílies de l’escola 
via correu electrònic i via document 
d’autorització de la cessió de drets d’imatge 
(Intern) 
FASE 3 – Difusió de la Xerrada d’en FRANCESCO 
(públic) 
FASE 4 – Difusió del vídeo/documental (Només 
per a les famílies) 
FASE 5 – Difusió del vídeo/documental (públic) 
 

 Podeu veure el documental al següent enllaç: 

 

LA VEUS DELS INFANTS DE LA VALL D’EN BAS 

 

Si voleu veure la xerrada d’en Tonucci, ho podeu 

fer en aquest enllaç: 

 

XERRADA FRANCESCO TONUCCI VALL D’EN BAS 

 

 

 

Enguany, no vam fer cap campanya de difusió 

específica pel projecte, ja que ho vam anar coordinant 

per whatsapp.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ENLLAÇ ANUNCI WEB SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=WKYWlGsb3Xo
https://www.youtube.com/watch?v=WKYWlGsb3Xo
http://www.vallbas.cat/promocio-variable/actuacions-relacionades-amb-la-participacio-ciutadana-subvencionades-per-la-diputacio-de-girona/


 
 

 
 
 
 
 

7. Pressupost 

 

8. Avaluació 

 

CONSELL DELS INFANTS JOVES + JOVES 

 

Enguany, l’avaluació s’ha fet conjuntament amb 

l’escola (equip directiu) i una petita enquesta a 

les famílies.  

 

L’avaluació del projecte de joves és més complexa 

perquè entenem que no té un inici i un final. Entenem 

que el que ens ha de moure és la capacitat dels i les 

joves a entrar en la dinàmica de pensar en el seu 

municipi i en accions que poden beneficiar a tota la 

població.  
 

 

 

9. Propostes de millora 

 

CONSELL DELS INFANTS JOVES + JOVES 

 

 Havent estat doncs un any on el projecte ha 

mutat, aquesta aturada ens ha anat bé per 

plantejar diferent el nou curs. En el nou curs 

realitzarem les sessions d’una manera més 

dinàmica, amb espais gamificats i molt més 

bidireccionals. Seguirem els eixos principals del 

projecte però intentarem donar-li voltes a 

l’execució per tal de que les alumnes i els 

alumnes puguin connectar millor amb el procés.  

 

La voluntat que tenim és intentar realitzar reunions 

més sovintejades i també fer-les presencials, i intentar 

recuperar l’esquema del treball per fases.  Sovint ens 

trobem en espais més informals i on no 

específicament hem de treballar la qüestió de la 

participació ciutadana. En aquest sentit ens cal 

entendre més i millor que aquest espais han de 

créixer. La informalitat genera vincles i els vincles 

generen accions. Cal aprofundir i seguir treballant el 

vincle amb les persones joves, sempre.  

 

CONSELL DELS INFANTS JOVES + JOVES 

 

Vídeo dels infants: 574,75€ 

Conferència Francesco Tonucci: 907,50€ 

Publicitat Tonucci: 121,00€ 

Infografies Pla local de joventut: 450,00€ 

Comunicació: 1.533,06€ 

TOTAL: 3.586.31 

 


