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Les idees i aportacions d’aquest document han estat elaborades per:  

 

-Infants dels dos esplais de la ciutat (l’Esplai l’Esquirol i l’Esplai El Piolet)  

a partir de la realització de dos tallers deliberatius. 

 

- Aportacions dels infants de l’escola del Bosc i de l’escola Can Serra. 
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QUÈ ÉS PARTICIPAR? 
 

· Un dret per poder opinar.  

· Una cosa molt important i emocionant perquè pots representar a 
 Barberà. I perquè si algú no participa no sap que faran i tampoc
 si li semblaran bé les coses que faran.  

 

Altres paraules i idees que associem a participar són:  

fer; fer coses junts; estar amb els altres; ajudar-nos, relacionar-nos. 

Per nosaltres participar és poder fer alguna cosa important i divertida. 

 

PER QUÈ ELS NENS I LES NENES HEM DE 
PARTICIPAR A LA CIUTAT? 

 
*Perquè som ciutadans de Barberà.  
 
· Perquè tots els ciutadans i ciutadanes , nens, nenes  o adults tenim 
dret a opinar o dir propostes.  

· Perquè nosaltres també som ciutadans, hem de tenir el mateix dret.  

· Perquè la ciutat és de tots i totes i per això hem de cuidar-la. 

· Perquè la ciutat és de tots i tots som ciutadans. 

·  

*Perquè els infants, com els adults, tenim coses a     
dir. 
· Perquè som tant importants com els grans. 

· Per adaptar els més petits a la ciutat(¿?) 

· Perquè tenim les nostres opinions i la podran millorar  
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· Perquè té dret a participar tothom i fer les mateixes coses que els 
adults i ajudar-nos entre tots. 

· Perquè si només participen els adults seria tot molt avorrit pels  nens  
i nenes perquè no farien res. 

·  

* Perquè tenim bones idees i imaginació. 
· Pensem que també podem prendre bones decisions i que els grans 
sàpiguen el què pensem. 

· Perquè encara que siguem petits som intel�ligents i podem tenir bones 
idees. 

· Potser alguns nens tenen algunes idees per millorar Barberà que  no 
tenen els adults. 

· Com a nens tenim més imaginació que els adults i se’ns poden acudir 
coses millors. 

 
* Perquè volem i podem millorar la ciutat. 
· Perquè tots som de Barberà i podem fer una ciutat millor. 

· Perquè la ciutat és de tots i així la podem millorar 

 

Altres aportacions rellevants : 
• Perquè és bo per tothom 

• Perquè ens podem ajudar mútuament. 

• Perquè és divertit  

• Perquè així sabran tots els pensaments de la gent  

• Perquè així sabem més coses de la nostra ciutat. 

• Perquè els nens aprenguin; per aprendre 

• Per saber més del nostre poble o ciutat, per viure en conjunt 

• Com a nens tenim més imaginació que els adults i se’ns poden 
 acudir coses millors. 
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COM CREIEM QUE ELS INFANTS PODEM 
PARTICIPAR? 

• Reunint-nos per decidir  

• Treballant en grups 

• Tenint cadascú una tasca. 

• Fent debats per pensar com millorar la ciutat. 

• Proposant idees i col�laborant activament. Imaginant. 

• Recollint altres idees dels infants i fer-les arribar a l’ajuntament. 

• Preguntant per les classes diferents idees per millorar la nostra 
ciutat.     

• Elaborant enquestes per saber l’opinió de la resta dels infants 

• Escrivint les idees sobre millores del nostre entorn en documents 
que farem arribar a l’ajuntament. 

• Fent activitats i projectes; fent coses junts 

• Col�laborant amb altra gent 

• Representant dels infants 

• Poden haver-hi dos representats per a cada escola de Barberà, un 
de 5è i un altre de 6è  escollits per votació. 

• Aquests representants ens portaran a la classe els temes a tractar 
en el Consell i després tornaran la nostra opinió al Consell. 

• Fent jocs. 

• Fent excursions. Visitant altres ciutats i consells d’infants. 
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*Altres aportacions rellevants 

• Participar, tots junts perquè sortint millor les coses 

• Parlant d’un en un aixecant la mà, ordenadament. Respectar el torn 
de paraules, perquè si no parlem tots i no s’entén; No cridara la 
vegada perquè seria un caos Respectar el torn de paraula,  

• Escoltant opinions dels demés, escoltant-nos perquè... 

• ... perquè sortin varies coses bones 

• ... per entendre de les coses 

• ... escoltant al company per entendres entre si. 

• ... poden dir alguna cosa 

• Silenci perquè sinó fem silenci no podem fer res 

• Conèixer-nos millor per treballar millor. Coneixer-nos perquè  sinó 
 no sabríem que li agrada a ningú i seria raro;   

• Primer coneixent-nos i que tots tinguéssim algo que fer, així com 
 que cada un faci alguna cosa important. Comunicar-nos 
perquè després puguem ser amics 

• Organitzant-nos perquè sinó un faria una cosa i un altre una altra 

• Treballar amb ganes intentant fer-ho tot bé. 

• Respectant a la gent perquè si no respectem als demés no arribem 
a cap lloc.; no molestant; No faltar-nos el respecte, no barallar-nos; 
No insultar-nos perquè ens enfadaríem. 

• Divertir-se perquè és per això 

• AJUDANT, PARTICIPANT, ESCOLTANT  
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ELS TEMES EN EL QUALS ENS AGRADARIA 
PARTICIPAR SÓN... 

 
Hi ha temes en què els nens i nenes participem i sobre els quals podem 
opinar.  Per exemple: 
 
 

• Educació 

• Parcs Infantils 

• Esports, clubs d’esports 

• Urbanisme: carrils bicis, senyals de trànsit, estat de les carreteres, 
mobiliari urbà 

• Festes: Barbamec, Cavalcada de Reis, Carnaval, Festa Major, Sant 
Jordi.... 

• L’organització de les festes. 

• Cultura: Teatre, Cinema, Música...  

• Què els concerts siguin gratis 

• Ajudar als més necessitats 

• Temes que treballen els regidors 

 
 
_______________________________________________________________ 


