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1. Què és el Consell d’infància de l’Ajuntament d’Argentona? 

No hi ha causa que mereixi més alta prioritat que la protecció i el desenvolupament de l’infant, de qui depenen la 

supervivència, l’estabilitat i el progrés de totes les nacions i, de fet, de la civilització humana 

Cita original del Pla d’Acció de la Cimera Mundial a favor de la Infància 

Extreta de la Convenció sobre els drets de l’infant editada per UNICEF 

30 de setembre de 1990 

El Consell d’Infància de l’Ajuntament d’Argentona és un consell sectorial estable per a 

la participació dels nens i nenes com a ciutadans i ciutadanes. Actua en representació 

de tots els ciutadans nens i totes les ciutadanes nenes d’Argentona per tal que puguin 

exercir el seu dret a participar, a expressar les seves idees, opinions i queixes i 

proposar accions concretes per transformar el municipi. Es tracta de l’espai de reflexió, 

expressió, debat i presa de decisions que vincula la infància directament amb 

l’Ajuntament d’Argentona. 

Per tant, en primer lloc felicitats al vostres fills i filles per aprofitar aquesta oportunitat! 

El Consell d’Infància té caràcter consultiu, a més a més de projectiu, de treball intern, i 

de representació de tota la ciutadania infantil del poble. Els nens i nenes que hi són 

actius, però, són tot el grup de referència dels quals provindran els i les representants 

del Consell. En aquest cas, els seus grups classe. És per aquest motiu que es buscaran 

maneres d’articular la participació de tots els nens i nenes del grup. Cal tenir en 

compte, però, que les temàtiques que s’hi tractaran seran les de l’àmbit municipal que 

els/les afectin de manera directa o indirecta. Els temes específics de l’àmbit escolar 

caldrà tractar-los, doncs, dins els espais participatius oferts per les escoles. 

L’any 1991, el pensador, psicopedagog i dibuixant italià, Francesco Tonucci, va posar 

en marxa el projecte La ciutat dels nens a Fano (Itàlia) amb la idea de fons que un 

municipi que es pensa i es construeix incloent la mida i les necessitats de la infància 

resulta ser més adequat per a tothom. 
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Al web del projecte, s’hi pot llegir la descripció següent: 

Rebutjant una interpretació exclusivament de tipus educatiu o simplement d’ajuda als nens, el projecte 

des de l’inici ha tingut una motivació política; treballar cap a una nova filosofia de govern de la ciutat, 

prenent els nens com a paràmetre i com a garantia de les necessitats de tots els ciutadans. No es tracta 

d’augmentar els recursos i serveis per a la infància, es tracta de construir una ciutat diversa i millor per 

tots, de manera que els nens puguin viure una experiència com a ciutadans, autònoms i participatius. El 

projecte es basa en diverses motivacions, les més importants i significatives es troben sintetitzades a 

continuació. 

La degradació de les ciutats està provocada, en gran part, per la decisió de privilegiar les necessitats dels 

ciutadans adults, homes i treballadors com a prioritat econòmica i administrativa; això afecta a tots els 

ciutadans, especialment als més dèbils i als més petits. El poder del ciutadà adult treballador es demostra 

clarament a causa de la importància que el cotxe ha adquirit a la nostra societat, condicionant les 

decisions estructurals i funcionals de la ciutat, creant greus dificultats per a la salut i la seguretat de tots 

els ciutadans. 

Així doncs, el Consell d’Infància, és l’espai de participació política on els nens i nenes hi 

poden expressar les seves opinions, propostes i demandes com a ciutadans/nes 

incidint en la política municipal i que, com a conseqüència, els formarà en la 

participació, el civisme i la cohesió ciutadana. Formar part d’aquest tipus d’experiències 

fa que els nens i nenes se sentin reconeguts/des com a ciutadans i ciutadanes i creixin 

sentint que són part del municipi. 

2. Acompanyament 

El Consell d’Infància d’Argentona està dinamitzat per una tècnica d’educació i un 

pedagog/òga extern/a. La primera figura s’encarregarà de ser el vincle entre el Consell 

i l’Ajuntament, mentre que la segona portarà el pes de la dinamització en el si dels 

Consells.  

L’acompanyament que s’efectua facilita els processos i gestiona les peticions i 

necessitats. Els nens i nenes han de ser els veritables protagonistes, assolint 

progressivament més autonomia de funcionament. 

3. Calendari 2021-22 
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L’espai de trobada serà el Saló de Pedra de l’Ajuntament antic (C/ Gran, 61). Les 

sessions seran presencials sempre que sigui possible i es respectaran en tot moment 

els protocols i mesures de prevenció de la Covid-19 dictades pels òrgans competents.  

El calendari de sessions ordinàries previst per aquest curs és: 

Calendari Consell infància 2021-22 
 

Data Hora Què passarà? On? 
 

2021 
 

De l’19 al 29 
d’octubre 

De 9h a 10h (excepte 
dijous) 

Presentació del Consell 
d’Infància als alumnes de 5è 

Escoles d’Argentona 

Fins el 5 de 
novembre 

--- Les escoles escullen els seus 
representants de 5è i ens 
envien la documentació a 
l’ajuntament 

Escoles d’Argentona 
 
 

Dimecres 10 de 
novembre 

17:30 – 19:30 
 
 
 
 
 
 
 
19:30 a 19:45 

Sessió extraordinària nous 
membres del Consell d’infància 
per repassar normes de 
funcionament intern, preparar 
l’acte de constitució del nou 
Consell i parlar dels drets de 
l’infància  
 
Reunió amb les famílies per 
explicar el funcionament del 
Consell 
 

Saló de Pedra  
 
 
 
 
 
 
 
Saló de Pedra 

Divendres 19 de 
novembre 
 

19:00 – 20:00 > L’hora 
de quedada amb 
Consellers/es serà a 
partir de les 18:00 
 

Acte de Constitució del nou 
Consell d’Infància 

Saló de Pedra 
 

Dimecres 1 de 
desembre 
 

17:30 – 19:30 
 

Sessió ordinària Consell 
d’Infància 

Saló de Pedra  
 

2022 
 

Dimecres 12 de 
gener 

17:30 – 19:30 Sessió ordinària Consell 
d’Infància 

Sala d’Actes 
 

Dimecres 2 de 
febrer 

17:30 – 19:30 Sessió ordinària Consell 
d’Infància 

Sala d’Actes 
 

Dimecres 2 de 
març 

17:30 – 19:30 Sessió ordinària Consell 
d’Infància 

Sala d’Actes 
 

Dimecres 6 
d’abril 

17:30 – 19:30 Sessió ordinària Consell 
d’Infància 

Sala d’Actes 
 

Dimecres 4 de 
maig 

17:30 – 19:30 Sessió ordinària Consell 
d’Infància 

Sala d’Actes 

 
Dimecres 1 de 
juny 

17:30 – 19:30 Sessió ordinària Consell 
d’Infància 

Sala d’Actes 
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4. Elecció dels consellers i conselleres  

Formaran part del Consell d’infància una representació dels nens i nenes d’entre 10 i 

12 anys que siguin d’Argentona o que hi estiguin vinculats/des. Els i les representants 

tindran edats properes als 10 i 12 anys.  

Aquest any, donades les circumstàncies causades per la pandèmia de la Covid-19, cada 

classe de 5è de les escoles d’Argentona ha escollit un nen o nena com a representant 

del Consell. 

5. Relació del Consell d’Infants amb altres actors  

Les comunicacions amb els i les membres del Consell i les seves famílies, es duran a 

terme des de la Regidoria d’ Educació de l’Ajuntament. La persona tècnica de 

referència és la Vanessa Arnau Roldán (arnaurv@argentona.cat).  

Els grups de referència (classes) dels que procedeixen els i les representants actuaran 

com a punt de recollida de propostes i de retorn del desenvolupament del Consell 

d’infància. Els nens i les nenes del Consell són ni més ni menys que representants del 

seu grup de referència i s’espera que les tutores permetin aquest espai mensual de 

recollida i retorn a l’hora de tutoria.  

Les famílies també són un agent implicat la importància del qual és clau. Un cop 

escollits els membres, el contacte amb els pares i mares a través de Whatsapp i correu 

electrònic serà el convenient per al seu funcionament. Esperem, doncs, que compartiu 

amb les vostres filles i fills tot allò que us comuniquem des del Consell. Per aquest 

motiu, les comunicacions aniran, en primer terme, adreçades als ciutadans nens i 

ciutadanes nenes representants del Consell.  

6. La Covid-19  

No podran assistir al consell els participants que  tinguin simptomatologia compatible 

amb la Covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb 

qualsevol altre quadre infecciós, ni hagin conviscut o hagin tingut contacte estret amb 

una persona positiva de Covid-19 en els 10 dies anteriors a la realització de l’activitat.  
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En relació a les mesures de seguretat i higiene serà d’obligat compliment la utilització 

de la mascareta per totes les participants al consell durant totes les sessions que es 

dugin a terme presencialment. 

Els infants s’hauran de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic abans d’entrar i amb 

cada canvi d’activitat. 

Durant el desenvolupament de la sessió, cada infant tindrà un lloc en un espai 

determinat, sempre mantenint la distància física. 

La metodologia de les sessions sempre respectaran les distància física, la desinfecció 

del material que s’hagi d’utilitzar per un grup d’infants i la utilització de material per 

part de l’alumnat. 

Finalment, i abans de marxar, s’hauran de tornar a rentar les mans amb gel 

hidroalcohòlic.  

7. Fonts de referència 

Normativa 

- Reglament d’organització i funcionament del Consell d’infància de l’Ajuntament 

d’Argentona 

https://seuelectronica.argentona.cat/catala/Externos/Reglament%20Consell%2

0d'Inf%C3%A0ncia%20de%20l'Ajuntament%20d'Argentona%202.pdf 

- Reglament de Participació Ciutadana d’Argentona 

https://seuelectronica.argentona.cat/catala/Externos/R%20participacio%20ciut

adana.pdf 

- Convenció sobre els drets de l’infant, 1989 

- Carta de ciutats educadores, 1990 

- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 

8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya 

- Estatut d’Autonomia de Catalunya, 2006 

- Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i 

l’adolescència 
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- Pacte per la infància a Catalunya, 2013 

- Decret 200/2013, de 23 de juliol, dels consells de participació territorial i 

nacional dels infants i els adolescents de Catalunya 

Bibliografia 

- Rebollo, Óscar [coord.]. Document marc sobre participació de la infància al 

municipi. Diputació de Barcelona. Àrea d'Educació, 2006 

- Novella, A. M. Infants, Participació i Ciutat. El Consell d’Infants, un exercici de 

ciutadania. Horsori Editorial, 2013 

- Novella, A. M.; Llena, A.; Noguera, E. [et al.]. Participación infantil y 

construcción de la ciutadania. Graó, 2014 

- Tonucci, F. Amb ulls de nen. Barcanova, 1987 

- Tonucci, F. La ciutat dels infants. Barcanova, 1997 

Llocs web 

- Tonucci, F. ; Prisco, A.; Renzi, D. ‘La ciudad de los niños’ del ISTC-CNR. 

http://www.lacittadeibambini.org/spagnolo/interna.htm 
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