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1. PRESENTACIÓ. 

 

La memòria que presentem a continuació respon a l’execució del contracte de 

servei per a la gestió del Consell d’Infants i de Joves de Parets a càrrec de 

l’empresa El Fil d’Ariadna SL durant el curs 2018-2019 (setembre de 2018- juny 

de 2019).1 

 
Aquest curs 2018-2019 ha estat el cinquè en funcionament del Consell d’Infants 

de Parets i el segon del Consell de Joves.2   

 
En aquest memòria s’exposa el treball realitzat pels dos Consells i com s’ha 

organitzat, tot afegint-hi alguns elements de valoració que han de permetre 

millorar el projecte en els cursos següents. 

 
Les persones que han conduïts el treball del Consell d’Infants i del Consell de 

Joves han estat l’Alba Martínez, com a dinamitzadora del Consell d’Infants i 

monitora de suport del Consell de Joves, i Raimon Galve, com a dinamitzador del 

Consell de Joves i monitor de suport del Consell d’Infants. La direcció del projecte 

ha estat a càrrec de Carolina Batet. 

 
2. EL CONSELL D’INFANTS I DE JOVES  DE PARETS. 

 

Els Consells d'Infants i Adolescents són òrgans de participació ciutadana formats 

per  infants (10-12 anys) i adolescents (12-16 anys) escollits per a representar la 

població d’aquesta edat als seus ajuntaments. Es reuneixen per parlar, per 

presentar propostes i donar opinions sobre aspectes que els preocupen o els 

interessen de la seva localitat, poble o ciutat. Alhora vigilen que es respectin els 

drets de tots infants. Els consellers i conselleres també són tinguts en compte pels 

responsables polítics dels seus municipis, els quals els poden consultar 

determinades qüestions o decisions que els puguin afectar especialment i també 

els encarreguen la realització de projectes específics. 

                                       
1 Aquesta memòria es complementa amb els Dossiers entregats a l’Alcalde en el Plenari de finals de curs 

pels propis consellers i conselleres.  
2 Aquest és el nom escollit pels propis consellers i conselleres per a denominar el Consell format pels 

adolescents representants de l’alumnat dels cursos de Secundària de Parets.  
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La funció dels Consells d’Infants i Adolescents és aportar el punt de vista dels 

infants i adolescents sobre els temes que els afecten. 

 
Els seus objectius són: 

 

1.  Fomentar la participació dels infants en els afers del municipi 

2.  Millorar la ciutat incorporant els punts de vista dels nens i les nenes 

3. Aprofundir en el coneixement que els infants tenen del municipi. 

4. Aprendre el funcionament de les institucions democràtiques, sobretot 

l’Ajuntament. 

5. Promoure la participació dels infants a la ciutat. 

6. Formar persones capaces de viure i conviure en una comunitat. 

7. Aproximar els nens i les nenes al valor de la democràcia i la participació. 

8. Promoure els hàbits i actituds dialogants dels infants. 

9. Afavorir l’adquisició de competències i habilitats socials, com ara parlar en 

públic, saber escoltar i tenir en compte diferents punts de vista, expressar 

opinions pròpies, relacionar-se amb persones diferents, moure’s per la ciutat, 

buscar informació, etc. 

 
Malgrat que la realitat de la seva implantació a diferents viles i ciutats de 

Catalunya és molt anterior, el decret 200/2013, de 23 de juliol,  dels consells de 

participació territorial i nacionals dels infants i els adolescents de Catalunya fixa 

des d’aleshores el marc legal per a la seva constitució i desenvolupament. 

 
El Consell d’Infants de Parets es va constituir formalment el mes de juny de 2014 

després d’un període de dinamització i participació previ (veure memòries 

anteriors). El curs 2017-2018 també va començar a funcionar el Consell de Joves 

després del procés de dinamització realitzat durant el curs anterior. 

 
Aquest curs 2018-2019 el Consell d’Infants de Parets ha estat format per 20 

infants. Tots ells procedien de les classes de 5è i 6è de totes les escoles de 

Primària de la vila, tant les públiques com les concertades, que han continuat 

participant en el projecte per cinquè curs consecutiu. Concretament, hi ha 

participat un conseller/a  per cada un dels grups-classe dels cursos esmentats. 
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  Consellers i conselleres del Consell d’Infants. Curs 2018-2019 

ESCOLA CONSELLERS/ERES 

POMPEU FABRA 5è: Daniel Talavera Gutierrez 
6è: Berta Arranz León  

ACESCO 5è: Matías Ojea Pacheco 
6è: Nuria Lozano Diez  

PAU VILA 

 

5èA: Claudia Vicente  
5èB:Ruben Silvestre 
6èA: Pau Martinez Piernau  
6èB: Hugo Sorando  

LLUIS PIQUER 5èA: Zoe Pavon Casacuberta   
5èB: Víctor González Núñez 
6èA: Valeria Vilardell Gutiérrez   
6èB: Emma Pons Lafarga 

VILA PARIETES 

 

5èA:Eric Benítez Santafe   
5èB:Iria Miró Moro 
6èA: Guerau Puértolas Duce   
6èB: Clara Delgado Lozano  

Ntra. 

Sra.  MONTSERRAT 
5èA: Ivet Agüero Ruiz  
5èB: Yago Pagano París 
6èA:Laia Revelles Serra  
6èB: Elsa Codina Pineda 

 
Per la seva part el Consell de Joves l’han format 18 nois i noies. A diferència del 

curs passat, en què hi eren representats tots els cursos de Secundària, aquest 

curs s’ha optat per limitar la representació a dos consellers per línia dels cursos de 

3r i 4rt. Aquesta mesura, que pretenia agilitzar el funcionament del Consell, ha 

estat valorada positivament.  

 

 Consellers i conselleres del Consell de Joves. Curs 2018-2019 

INSTITUT CONSELLEERS/CONSELLERES 

LA SÍNIA 3rA: Isabel Alonso  
3rB: Isaac Tenorio  
3rC: Iria Grau  
4rtA: Xènia Terraza  
4rtB: Laura Silvestre 
4rt C: Mario Pérez 

Ntra. Sra. MONTSERRAT 3r: Lucas Fernández  
3r: Lucía Moreno 
4rt: Blanca Borrarllo  
4rt: Paula Sánchez 

TORRE DE LA MALLA 3r: David Sansebastian 
3r: Emma Sesat  
3r: Joan Prat  
4rt: Ebrima Jawo  
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4rt: Carla Donaire  
4rt: Abdelrahman Baraka 

ACESCO 3r: David Fernández 
4rt: Lucas Tarrada  

 
Tant els consellers i conselleres de Primària com de Secundària s’han reunit una 

vegada al mes, en sessions de 90 minuts, de 9 a 10’30 del matí els de Primària i 

de 8 a 9’30 els de Secundària. A més a més, els dos Consells han celebrat el 

Plenari d’Inici de Curs i el Plenari de Tancament de Curs de forma conjunta a la 

Sala de la Cooperativa. 

 
3. LA CONSTITUCIÓ DEL CONSELL D’INFANTS I DEL CONSELL DE JOVES 

DE PARETS 2018-2019. 

 
La implicació de les escoles en el projecte del Consell d’Infants és una mitjà per 

garantir la universalitat del dret a participar i a elegir o ser elegit per al Consell 

d’Infants. Aquesta implicació a més a 

més també contribueix a estendre la 

tasca dels consells a la resta d’infants 

i adolescents, d e manera que és tot 

l’alumnat dels centres el que (en 

diferents graus i en funció del nivell 

d’implicació de cada un) participa en 

el Consell. Els consellers i conselleres 

han d’actuar amb la responsabilitat 

que aquesta representativitat els atorga i han d’aprendre tant a opinar i fer sentir 

la seva veu, com a escoltar i defensar els interessos de tota la comunitat que 

representen. Finalment, la participació de les escoles en els projectes que 

s’endeguen des dels consells possibilita a aquestes el treball significatiu d’aspectes 

com la relació escola-ciutat, les normes i el funcionament de la democràcia, 

l’educació en valors o l’adquisició de competències i habilitats socials, que també 

formen part del mateix currículum escolar. 

 

Per començar el treball del curs 2018-2019, al mes de setembre es va enviar un 

correu a totes les escoles i instituts de la vila, que ja havien manifestat la seva 

voluntat de continuar en el projecte durant el curs anterior. El motiu del correu 
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era invitar-los a què escollissin els seus representants al Consell i anava 

acompanyat d’una carta del regidor d’Educació, una explicació del funcionament 

del Consell, una fitxa per a les dades dels consellers i els models d’autoritzacions, 

d’assistència i d’ús d’imatge. També s’adjuntava la Carta del Bon Conseller/a, 

elaborada pels consellers i conselleres 

fundadors, on els propis infants 

proposen alguns criteris i 

suggeriments a tenir en compte a 

l’hora de fer l’elecció dels nous 

membres. A partir d’aquí els centres 

van procedir a l’elecció dels seus 

representants al Consell de forma 

autònoma i segons el propi parer. 

 
Telefònicament i a través del correu electrònic, els dinamitzadors del Consell van 

fer el seguiment del procés d’elecció dels consellers i conselleres que realitzaven a 

les escoles, amb el criteri que els nois i noies que feien 6è repetien en el seu 

càrrec i es renovava, per tant, el 50% del consell. 

 

Els consellers i conselleres escollits a les seves escoles i instituts van ser 

convocats el 15 de novembre a la Sala de la Cooperativa per tal de constituir 

formalment el Consell del curs. Totes les famílies dels consellers i conselleres 

també van rebre una carta de l’alcalde on se les invitava a assistir a l’acte. 

 
Els objectius concrets de l’acte van ser: 

- Donar la benvinguda als consellers nous en el projecte. 

- Constituir el Consell d’Infants i el Consell de Joves 2018-2019. 

- Formular per part de l’Alcalde l’encàrrec del curs. 

- Donar contingut institucional als consells. 

- Reflexionar sobre les funcions dels consells. 

 
 
Com en cursos anteriors, aquesta sessió es va dividir en una primera part de 

treball intern i una segona part més institucional, amb presència de l’alcalde i el 

regidor, a la qual estaven invitats els mestres i els familiars  dels consellers i 

conselleres. 
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En  primer  lloc,  a  les  8’30h,  van  arribar  els  consellers  i  conselleres de 

Secundària. Van conèixer el seu dinamitzador, Raimon Galve, van rebre la 

documentació, se’ls va explicar el funcionament del Consell, van concretar 

calendaris i llocs de trobada i van fer una dinàmica de o joc de presentació i 

coneixement . També van aprofitar per triar entre els consellers i conselleres que 

els dos representants que donarien la benvinguda als nous.  

A  les   9h van arribar els consellers i conselleres de  Primària que van realitzar les 

mateixes activitats amb la seva dinamitzadora, Alba Martínez. A partir de les 9’20, 

Carolina Batet es va encarregar de preparar amb els consellers i conselleres 

escollits a cada grup les paraules de benvinguda als nous consellers i conselleres.  

Finalment, es va oferir a tots els assistents un petit esmorzar a base de sucs i 

croissants, creant un ambient distès per parlar i conèixer-se entre ells.  

A les 10h va iniciar-se l’acte institucional de constitució del Consell d’Infants i de 

Joves de Parets 2018-2019.  

 

La disposició a la sala va ser la següent: els consellers i conselleres es van asseure 

a les primeres files del públic en dos blocs separats, infants i adolescents, i a la 

taula de presidència hi van seure l’alcalde i el regidor. Els consellers i conselleres 

que van intervenir per donar la benvinguda es van aixecar, a instàncies de 

l’alcalde, i van realitzar el seu parlament a preu dret, de cara al públic. A l’hora 

d’entregar els carnets, el regidor va anar llegint el nom dels consellers, que 

s’aixecaren i i l’alcalde els va entregar el carnet.  

 

L’acte es va iniciar un parlament del regidor, després van intervenir els consellers 

antics, després es va fer entrega dels carnets, després va fer un parlament 

l’alcalde –en el qual va anunciar els encàrrecs del curs- i finalment, per tancar 

l’acte, tots els participants es van fer una fotografia de grup.  

 

Els consellers i conselleres dels quals no va assistir cap representant de la seva 

escola o institut van ser acompanyats als seus centres pels dinamitzadors. 

 

En la seva concepció és aquest un acte molt institucional, amb l’objectiu d’atorgar 

solemnitat a l’inici de curs d’un òrgan de representació al qual es vol atorgar 
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reconeixement i importància. Aquesta to institucional també pretén generar 

expectatives als conselleres i conselleres. En aquest sentit, cal assenyalar que la 

poca assistència de públic i el caràcter un pèl desangelat de la sala de La 

Cooperativa potser van restar-li en aquesta ocasió part de la solemnitat buscada.  

 

4.INTERVENCIONS I PROJECTES DESENVOLUPATS. 

 
4.1. CONSELL D’INFANTS. 
 

Durant el curs 2018-2019 el Consell d’Infants de Parets ha centrat la seva activitat 

en dos projectes: la resposta a l’’encàrrec’ de l’alcalde i la dinamització de la 

Bústia del Consell.  

 

L’’Encàrrec’: Camí Escolar Segur, Comerç Amic.  

El Camí Escolar Segur és un projecte que promou la 

mobilitat segura, sostenible i autònoma dels infants 

en els desplaçaments a l’escola i que pretén oferir als 

alumnes la possibilitat d'anar o tornar sols del centre 

educatiu. Comporta principalment d’una sèrie 

d’actuacions de caràcter urbanístic, de senyalització i 

adaptació de la via pública al llarg de les principals 

rutes d'accés als centres escolars (pacificació del 

trànsit, ampliació de voreres, senyalització 

específica…), però tanmateix la seva incidència s’incrementa notablement si 

aquestes mesures s’acompanyen d’altres activitats educatives i divulgatives, tant 

a l’escola com al barri, que fomentin la seguretat i la mobilitat sostenible.3 

Una de les actuacions que pot tenir més impacte és l’establiment de mecanismes 

de col·laboració dels comerços de la zona per donar suport i seguretat als infants 

que utilitzin el camí. Això es pot aconseguir amb la creació d’una xarxa de Comerç 

                                       
3 Actualment ja hi ha diverses ciutats de Catalunya i d’altres indrets del món que compten amb Camins 

Escolars Segurs. Per exemple,  https://www.diba.cat/web/entorn-urba-i-salut/camins-escolars i  

http://www.gencat.cat/transit/infotransit/files/media/download/08_fem_transiting.pdf 

A la ciutat de Parets, està previst que al llarg del tercer trimestre de l’any 2018 i el primer del 2019 es 

realitzin algunes intervencions urbanístiques en aquest sentit, en les quals s’emmarcaria l’actuació del 

Consell d’Infants.   

https://www.diba.cat/web/entorn-urba-i-salut/camins-escolars
http://www.gencat.cat/transit/infotransit/files/media/download/08_fem_transiting.pdf
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Amic: una xarxa d’establiments fàcilment identificables (gràcies a un adhesiu a la 

seva entrada) on els nens i nenes saben que poden anar en cas d’emergència o 

necessitat. Amb aquesta iniciativa, a més a més de proporcionar seguretat als 

infants, també s’ha pretès aconseguir que tota la ciutat reflexioni i s’impliqui sobre 

els problemes relacionats amb la mobilitat.  

Coincidint amb la realització d’intervencions urbanístiques en l’entorn de les 

escoles de la vila per aconseguir un Camí Escolar Segur, es va proposar als 

consellers i conselleres del Consell d’Infants que construïssin una aliança amb els 

comerços i equipaments situats en aquests entorns de la ciutat de Parets per tal 

de crear una Xarxa de Comerç Amic: comerços identificats amb un adhesiu, 

dissenyat en aquest cas pels propis infants.  

 

D’aquesta manera, s’han treballat els següents objectius:  

-Fomentar l’autonomia dels infants fent del camí escolar un espai segur i de 

convivència.  

-Fomentar que els infants participin en la millora del seu entorn més immediat.  

-Impulsar canvis en les pautes de mobilitat ciutadana, cap a una major salut i 

sostenibilitat.  

-Promoure la relació i la col·laboració intergeneracional. 

-Promoure el treball en xarxa entre diferents persones i entitats de la ciutat.  

 

El treball realitzat ha estat el següent:  

 

 Amb l’ajuda de l’Àrea de Territori i 

Sostenibilitat, els consellers i conselleres 

han conegut i analitzat les intervencions 

urbanístiques previstes des de 

l’ajuntament (en la planificació de les 

quals també han participat) en els entorns 

escolars en el projecte Camí Escolar 

Segur. Concretament, la regidora 

d’Urbanisme, Sònia Farrés, va participar 

en una sessió de treball del Consell en la 

qual els infants li van preguntar sobre el 
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Camí Escolar Segu. A partir d’aquí es va iniciar una conversa sobre les actuacuons 

que acompanyen el projecte (com per exemple elevar els passos de vianants), 

com se senyalitzarien els camins escolar (es va mostrar el logotip als infants), 

alhora que aquests els infants van exposar els problemes amb els que es troben 

quotidianament.4 

 

Als representants de cada escola se’ls va entregar un mapa amb el Camíns Escolar 

de la seva zona senyalitzat i, amb la col·laboració dels seus companys de classe, 

cada centre va marcar els comerços que podrien formar part de la xarxa Comerç 

Amic. A partir de les propostes rebudes des de les escoles, els consellers i 

conselleres van senyalitzar els comerços en un únic mapa i el van presentar al 

tècnic de l’Àrea de Comerç de l’Ajuntament, Òscar Llorente. 

 

Paral·lelament, els consellers i conselleres, amb la col·laboració dels tècnics de 

l’ajuntament, han pensat com hauria de ser l’adhesiu que identificaria els 

comerços de la xarxa i com el voldrien escollir. Decideixen que tots els companys i 

companyes de l’escola puguin participar en realitzar propostes dins dels criteris 

escollits i que finalment el Consell, a partir de votacions, decidiran l’adhesiu. 

També es demana a les escoles que pensin una frase o paraula de reclam per 

posar a l’adhesiu.  

 

Malgrat que els conselleres i conselleres van escollir una de les frases presentades 

per les escoles (‘Som el teu refugi’), la tècnica de comunicació de l’ajuntament va 

fer la contraproposta de posar com a fons de logotip totes les frases proposades 

respectant la caligrafia dels infants. Als consellers i conselleres els va agradar la 

proposat i la van acceptar.  

                                       
4 El projecte preveia la col·laboració amb les associacions Associació de Comerciants del Barri Antic, C/ Mestre 

Jordana, 9, 93 562 48 79  paulaguasch@gmail.com; i Associació de Serveis i Comerços de Parets (ASIC) C/ La Mina, 1 (Carnisseria 

Franco), 649076518, a/e: asic@asicparets.cat, però la ianactivitat d’aquestes no ho ha permès.  
 

 

mailto:paulaguasch@gmail.com
mailto:asic@asicparets.cat
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El mes d’abril els consellers i conselleres es van dividir en dos grups i van realitzar 

una visita a tots els comerços per presentar-los la proposta i l’adhesiu, 

acompanyat d’Òscar Llorente.  Els infants, a més a més, disposaven d’un escrit 

informatiu que s’explicava el projecte  i que podien entregar als comerciants. 

regidora Tots els consellers i conselleres van valorar molt positivament aquesta 

intervenció.  

 

La dinamització de la Bústia del Consell 

 

L’activitat es va iniciar amb l’explicació per part de la dinamitzadora, Alba 

Martínez, de les característiques de la Bústia del Consell: una bústia oberta a tot 

tipus de propostes, que no han de ser únicament del projecte del curs vigent, i 

que tots els companys i companyes dels centres educatius poden utilitzar. Els 

consellers i conselleres seran els encarregats de recollir les aportacions realitzades 

per la resta de l’alumnat, analitzar-les i traspassar el requeriment o informació, si 

s’escau, als responsables municipals.  

 

Seguidament es va fer un repàs de les escoles que no tenien Bústia (Pompeu 

Fabra, Lluís Piquer, Vila Parietes, Nostra Senyora de Montserrat), per tal de, a la 

propera sessió, poder-lis fer entrega. Els consellers i conselleres van enganxar-hi 

el logotip del Consell i les van decorar abans de portar-les a la seva escola.  
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A proposta dels propis consellers i conselleres, 

també van dissenyar una butlleta que, a partir 

d’aleshores, es troba al costat de cada Bústia 

per tal de facilitar la participació dels infants. 

La butlleta escollida es va elegir per votació 

entre sis propostes presentades.  

 

Al mes de maig, els consellers i conselleres 

van recollir les butlletes que hi havia a la 

Bústia de la seva escola i, després d’analitzar-

les, les van presentar a l’alcalde en el marc del Plenari de Tancament de Curs.  

 
4.2. CONSELL DE JOVES. 

 
El projecte desenvolupat aquest curs pel Consell de Joves de Parets portava per 

títol: ‘Geocachibng Parets: Descobrim-lo!’.  

 

La Geocerca o Geocaching és un joc a l'aire lliure de cerca de tresors al món real 

amb l'ajuda de dispositius GPS. Els participants han d'anar a unes coordenades 

específiques i, un cop al lloc, intentar trobar-hi el geoamagatall o tresor amagat 

per altres jugadors, que contindrà informació que aquests hauran preparat.  Les 

coordenades dels amagatalls són publicades al lloc web www.geocaching.com 

Tot el que cal per començar a jugar és un GPS o un smartphone amb GPS. Quan 

un jugador crea un geoamagatall, és a dir, amaga un tresor o catxé, n'ha de 

publicar les seves coordenades i característiques a la web, acompanyat d'una 

explicació del lloc on es troba, perquè posteriorment els altres jugadors puguin 

anar a “caçar el tresor” amb els seus GPS, seguint les pistes i indicacions 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Smartphones
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publicades a la web. Els amagatalls poden ser creats per jugadors de forma aïllada 

o poden formar part d’una ruta o recorregut entorn d’un lloc o tema. Aquesta 

segona variable pot ser utilitzada per construir una ruta turística o de coneixement 

sobre un indret o  municipi, i està esdevenint una proposta d’oci i/o turisme 

familiar que cada vegada ofereixen més municipis.5  

 

La difusió de l’existència d’aquestes rutes es pot fer a través de la mateixa pàgina 

www.geocaching.com,  de les pròpies webs de cada municipi i els seus mitjans de 

comunicació, de les oficines de turisme i equipaments esportius  municipals, o de 

l’edició de fulletons divulgatius específics. 

 

Amb la realització d’aquest projecte per part del 

Consell de Joves s’han treballat dos objectius 

principals:  

-Proporcionar a tothom que vulgui passejar o 

córrer per Parets o, simplement, vulgui 

conèixer més la ciutat d’una forma lúdica, 

l’al·licient de fer-ho seguint una ruta de 

Geocaching.  

-Donar la possibilitat als nois i noies que 

expliquin com és la seva ciutat i quins són els 

seus espais més emblemàtics mitjançant la 

creació d’una ruta de Geocaching.  

 

De forma indirecta, amb l’activitat també s’han treballat altres objectius que 

formen part dels objectius generals del Consell de Joves, com són ara:  

·Promoure una reflexió entre els nois i noies sobre el significat que té per 

a ells la ciutat i l’espai i urbà. 

                                       
5 Aquests són alguns exemples de rutes de Geocaching en alguns municipis catalans:  

http://www.elbergueda.cat/es/descobreix-el-bergueda/esports-i-aventura/geocaching.htm 

http://www.taradell.cat/taradell-ho-te-tot/que-fer-a-taradell/turisme-actiu/geocaching.htm 

http://www.tierrasdeiranzu.com/p/es/ocio-y-turismo/geocaching-busca-nuestros-13-tesoros.php 

www.turismesubirats.cat/tag/geocaching    

http://www.concaturisme.cat/agenda/descobrim-els-tresors-de-lespluga-activitat-de-geocaching-joc-

dorientacio-amb-gps-catalunya 

 

http://www.elbergueda.cat/es/descobreix-el-bergueda/esports-i-aventura/geocaching.htm
http://www.taradell.cat/taradell-ho-te-tot/que-fer-a-taradell/turisme-actiu/geocaching.htm
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·Aprofundir en el coneixement que ja tenen de la ciutat  i, 

específicament, dels equipaments i serveis adreçats a ells i elles.  

·Donar a conèixer la seva percepció de la ciutat a la societat en general.  

·Posar en valor els seus espais referencials o emblemàtics.  

·Conèixer i gaudir d’altres formes d’utilització de les TIC. ·Conèixer i 

gaudir d’altres formes d’ús del temps de lleure. 

·Saber organitzar-se i treballar de forma cooperativa.  

 

Els nois i noies del Consell de Joves van iniciar el 

curs amb la presentació de la proposta i 

l’explicació del funcionament del joc per part del 

seu dinamitzador, Raimon Galve, i l’intent de 

localitzar els catxés que, segons l’aplicació, es 

troben a la vila de Parets. Tanmateix, la cerca va 

resultar una mica descepcionant, ja que els 

catxés havien desaparegut i no en van trobar 

cap! Aquesta incidència va dificultar molt la 

motivació dels nois i noies i l’inici del projecte. 

 

Seguidament els consellers i conselleres van 

establir quines característiques volien que 

tinguessin els indrets de la seva ruta de 

Geocahibg per Parets, decidint que hauria 

d’incloure indrets emblemàtics segons diferents 

tipus de criteris:  

- Espais per a joves. 

- Espais per a infants. 

- Espais amb interès històric. 

- Espais amb interès patrimonial.  

Entre tots van escollir aquests indrets: Parc de la Llitera, Can Butjosa, Can 

Berenguer i Can Jornet. Van cercar la informació que volien posar per a cada lloc, 

van construir els catxés, els van amagar i van introduir totes les dades a l’App del 

programa.  
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5.PLENARI DE TANCAMENT DEL CONSELL D’INFANTS I  

DEL CONSELL DE JOVES. 

 

El plenari de de tancament del curs es va realitzar el 4 de juny a la Salla de la 

Cooperativa. De 8’45h a 10h els consellers i conselleres van disposar d’un espai per a 

preparar les seves intervencions posteriors, i a partir de les 10 van esmorzar 

conjuntament, tant els consellers de Primària com els de Secundària. 

 
A les 10’30h es va iniciar l’acte institucional obert al públic. Tal i com ja van fer el curs 

passat, van ser els propis consellers els qui van donar la benvinguda a les autoritats i 

al públic assistent i els que van anar conduint l’acte, fent ells mateixos de 

presentadors. La part central del mateix va consistir en una exposició del treball 

realitzat al llarg del curs amb l’ajuda d’un power point i l’entrega d’un informe sobre el 

mateix a l’alcalde. Els consellers i conselleres també van entregar a l’alcalde les 

butlletes recollides a la Bústia del Consell. Seguidament, tant el regidor com l’alcalde 

van realitzar un petit parlament i van entregar als consellers i conselleres i als centres 

educatius un certificat de participació. Per acabar, tot el grup es va fer una fotografia. 
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6.VALORACIÓ. 

 

El funcionament del Consell d’Infants i del Consell de Joves d’aquest curs 2018-2019 

ha seguit la tendència d’altres cursos i, en general, s’han assolit els objectius 

plantejats en iniciar el curs.  

La tasca principal del Consell d’Infants ha estat el projecte Camí Escolar Segur, 

Comerços Amics. Ha estat un projecte engrescador, que ha sabut respondre a les 

necessitats i expectatives dels infants, i que ha permès introduir en diversos moments 

la intervenció i la col·laboració de les escoles. Cal ressaltar també que la coordinació i 

el treball conjunt amb les àrees de l’administració municipal implicades (Urbanisme, 

Comerç, Comunicació), també ha estat fàcil i fluida, fet que els infants han agraït. El 

nivell de concreció de les propostes i  la possibilitat d’interactuar amb altres ciutadans 

i ciutadanes (els comerciants) són altres aspectes que també cal valorar positivament. 

És molt important en aquest sentit que s’editin finalment els adhesius i encara seria 

molt millor que fossin els propis consellers i conselleres els que, en començar el curs 

2019-2020, poguessin difondre’ls.    

La realització d’aquest projecte s’ha pogut combinar perfectament amb la tasca de 

dinamització de les Bústies del Consell, que s’han tornat a col·locar a totes les escoles 

i que els consellers i conselleres han fet una mica més seves. De cara al curs 20129-

2020 caldrà concretar i sistematitzar els mecanismes de difusió i resposta de les 

demandes o suggeriments que es van recollir a finals de curs i que es van entregar a 

l’alcalde en el plenari final.  

 

Com sol passar, la dinamització del Consell de Joves ha estat una mica més 

complicada. Valorem positivament la reducció del nombre de consellers i conselleres, 

especialment perquè ha permès una major cohesió del grup i una participació més 

directa i significativa per part de tots els nois i noies. De fet, en la valoració realitzada 

a finals de curs, aquest ha estat l’aspecte més ben valorat: el Consell els ha permès 

sobretot conèixer gent i fer nous amics. Altres aspectes que també han valorat 

positivament són la possibilitat de debatre sobre idees diferents o de treballar pel 

poble. No obstant, de forma força unànime també han assenyalat que el projecte 

desenvolupat no els ha acabat d’interessar. La principal raó que han esgrimit és que 

era una projecte ‘poc útil’ i que no els ha permès treballar sobre temes que ‘ens 
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interessin a nosaltres’. En alguns casos els consellers i conselleres van demanar de 

tornar a treballar sobre la Festa Major, com s’havia fet en el curs anterior.  

 

Pensem que hi ha dos aspectes que poden ajudar a explicar perquè el Geocaching no 

ha acabat d’engrescar als nois i noies de Parets, malgrat ser una experiència seguida 

amb un èxit notable en altres municipis. En primer lloc, hi ha hagut algunes problemes 

tècnics (sobretot catxés desapareguts o no trobats) que han dificultat la visibilitat del 

treball realitzat i han restat sentit a l’experiència. De l’altre, als consellers i conselleres 

el projecte no els ha servit per conèixer llocs nous o aspectes desconeguts d’un  

municipi, el seu, d’unes dimensions força assequibles i que ja coneixen força bé. Són 

aspectes que caldrà tenir en compte a l’hora de planificar el treball per als propers 

cursos.  En aquest sentit cal recollir la sol·licitud dels propis consellers i conselleres de 

continuar implicant-se en l’organització de la Festa Major del poble i, en termes més 

generals, en qüestions que –en les seves paraules- ‘siguin útils’.  

Cal valorar de manera especialment positiva la tasca realitzat per l’Alba Martínez i el 

Raimon Galve en la dinamització del Consell d’Infants i del Consell de Joves, tant pel 

que fa al treball d’intervenció directa amb els infants com en els aspectes 

organitzatius i de relació amb les escoles i instituts.  

Igualment, el fet que en totes les sessions hi participessin sempre dos adults com a 

dinamitzadors ha facilitat també el tema dels acompanyaments en els trasllats, que 

ateses les característiques del municipi continua sent un aspecte complicat del 

projecte.  


