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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 de Parets a càrrec de 

l’empresa El Fil d’Ariadna SL durant el curs 2017-2018 (setembre de 2017 -

juny de 2018).  

 

Aquest curs 2017-2018 ha estat el quart en funcionament del Consell 

d’Infants de Parets i el primer que el Consell de Joves ja ha funcionat amb 

normalitat.  

 

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 Montserrat Torres, com a dinamitzadora, i l’Alba 

Martínez, com a monitora de suport. Al tercer trimestre també s’hi va afegir 

el Raimon Galve per a fer-hi formació. La direcció del projecte ha estat a 

càrrec de Carolina Batet.  

 

2. EL CONSELL D’INFANTS DE PARETS.  

 

Els Consells d'Infants són òrgans de participació ciutadana formats per  

nens i nenes escollits per altres infants per a representar-los 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.  

 



 

 

La funció dels Consells d’Infants és aportar el punt de vista dels infants i 

adolescents sobre els temes que els afecten. 

 

Els objectius dels Consells d’Infants 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). Aquest curs ha començat a funcionar el Consell de 

Joves després del procés de dinamització realitzat durant el curs passat.  

 

Aquest curs 2017-2018el Consell d’Infants de Parets ha estat format per 20 

infants: 14 nous i 6 que continuaven del curs anterior. Tots ells procedeixen 

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 tercer curs consecutiu.  Concretament, hi ha participat un conseller/a 

per cada un dels grups-classe dels cursos esmentats.  

 

Per la seva part el Consell de Joves l’han format 38 nois i noies: 12 alumnes 

de l’IES la Sinia, 14 de l’IES Torre de Malla, 8 de l’escola Nostra Sra. de 

Montserrat i 4 del Col·legi ACESCO. Es tracta d’un un representant de cada 

un dels grups-classe dels nivells de 1er a 4rt d’ESO que hi ha a Parets.  

 

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 2017-2018. 

 

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, de 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 2017-2018, 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 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, la dinamitzadora del Consell 

va 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.  

 

Consell d'Infants de Parets: Conselleres i Consellers 2017-2018 

ESCOLA NOMS CURS 

NOSTRA SENYORA DE 

MONTSERRAT 

 

NOA MARTÍNEZ SOLÁ 5ÈA 

SERGI CARMONA MIRA 5ÈB 

SARA GARCIA NIETO (*) 6ÈA 

AITANA ALFARO TENA(*) 6ÈB 

ACESCO 

  

 

NÚRIA LOZANO DÍEZ 5È 

AVRIL MANZANO PINILLA 6È 

VILA PARIETES 

 

 

GUERAU PUÉRTOLAS DUCE 5ÈA 5È 

CLARA DELGADO LOZANO 5È 

ADAY MUDARRA CAMACHO 6È 

VICTOR BORREGO NISA 6È 



 

 

PAU VILA 

 

PAU MARTINEZ PIERNAU 5ÈA 

ROCIO CANO VALLE 5ÈB 

ANCHEL ASCASO CASTRO 6ÈA 

NEREA MAYORGAS RAMIREZ 6ÈB 

POMPEU FABRA 

 

BERTA ARRANZ LEÓN 5È 

MARC GUTIÉRREZ SANZ 6E 

LLUÍS PIQUER 

IRENE PABLOS GÁLVEZ 

EMMA PONS LAFARGA 

RAQUEL SILVESTRE 

ESPINOSA 

JOAN DÍAZ PALOMERO 

 

 

CARLOTA FERNANDO MARTÍ 

 

5È 

MARIA LEONOR GONZÁLEZ MENA 5È 

ÒSCAR CASTRO MARTÍNEZ 6ÈA 

NATALIA FLAQUE VELA 6ÈB 

 

Alhora, i per primera vegada, també es van recollir els noms i les dades dels 

nois i noies que eren elegits als centres de Secundària per a formar part del 

Consell de Joves.  

 

Consell de Joves de Parets: Consellers i conselleres 2017-2018 

Escola Noms Curs 

Nostra Senyora de Montserrat 

 

Pablo NotarioRodea 1erA 

Nestor Flores Amaro 1er B 

Lucas Fernández Espejo (*) 2on A 

Lucia Moreno Vera 2on B 

 Guillem Borrallo Hernando (*) 3er A 

 Paula Sánchez  Muñoz(*) 3erB 

 Mónica ZuritaPraditpong 4atA 

 Naiara DacostaLerma(*) 4artB 



 

 

INS La Sínia Marc Ramírez Delgado 1era 

Ainhoa Gálvez Moreno 1er B 

Natàlia CumplidoRuíz 1er C 

Isabel Alonso de Pablo(*) 2onA 

Isaac Tenorio Navarro(*) 2on B 

Iria Grau Martínez  2on C 

Xènia Barraza Díaz (*) 3er A 

Eric Romero Expósito BAIXA 3erB 

Mario Pérez Alonso 3er C 

Judith Capdevila Resa (*) 4artA 

Livia Moreno Marín. BAIXA 4artB 

Isaac Parra Ribas (a partir de gener) 4art B 

Sara Sánchez Corredor (*) 4artC 

 Laura Silvestre (a partir de març) 3er B 

 Laia TarradaCamañes 1er 

ACESCO 

Mª Pilar 

  

 

Paula Amate Lozano (*) 2on 

Lucas TarradaCamañes(*) 3er 

Daniel López Lucas (*) 4art 

Institut Torre de Malla 

Jesus 

Itziar García Arevalo 1erA 

Míriam Caler Romero 1erB 

Matías Popa 1erC 

Júlia Sánchez Sánchez 1erD 

Emma Sesat Montalvo 2onA 

Mar Doñate González 2onB 

Joan Prat Jiménez 2on C 



 

 

Adrià Domingo Uceda 2onD 

Claudio J. VerasRearte 3erA 

Carla Donaire Aguilar 3erB 

Diana Mozul 3erC 

Enric García Morals 4artA 

 Joan Vargas Gomis 4artB 

 Alejandro Uceda Martín 4artC 

 

 

Tots aquests nois i noies van ser convocats el 17 d’octubre a la Sala de la 

Cooperativa per tal de constituir formalment el Consell del curs. Era la 

primera vegada que aquest plenari de constitució se celebrava en aquesta 

sala i no a la sala de plens de l’ajuntament.Totes les famílies dels consellers 

i conselleres 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 2017-2018. 

- 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.  

 

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

Secundària, i seguidament, a les 9h, els de Primària. Amb una 



 

 

dinamitzadora a cada un dels grups, van procedir a preparar l’acte 

institucional, van tenir un primer contacte entre ells per conèixer-se 

mitjançant una dinàmica de grup i se’ls va explica el funcionament general 

del Consell.  

 

També es van elegir els representants de Parets al CNIAC i es van  

i preparar les intervencions posteriors.   

 

A la segona part es va procedir a la constitució formal del Consell del curs 

2017-2018. L’alcalde de la vila va obrir l’acte donant la benvinguda al 

Consell i després d’un breu parlament del regidor d’Educació, dos consellers 

antics de Primària i dos consellers antics de Secundària van donar la 

benvinguda als nus. Seguidament, aquests mateixos consellers van anar 

criidant els seus companys nous per tal que l’alcalde els fes entrega del 

carnet que els acreditava com a tals. En el parlament de cloenda realitzat 

per part de l’alcalde, aquest els va anunciar els ‘encàrrecs’ del curs i, per 

finalitzar l’acte, tots els assistents es van realitzar una fotografia de grup.  

 

 

 

Es va tractar, per tant, d’un acte molt institucional però que respon als 

objectius d’obertura del curs i genera força expectatives als consellers i 



 

 

conselleres, que viuen amb satisfacció el to solemne de la nova 

responsabilitat que assumeixen.  

Un cop tancat l’acte, les dinamitzadores van acompanyar tots els consellers 

i conselleres als centres educatius, per la qual cosa van comptar també amb 

un monitor de suport.  

 

4.INTERVENCIONS I PROJECTES DESENVOLUPATS.  

 

4.1. CONSELL D’INFANTS-PRIMÀRIA.  

L’encàrrec que va proposar l’alcalde aquest curs al Consell d’Infants era 

col·laborar amb l’ajuntament per ajudar a aconseguir per a Parets el segell 

de Ciutat Amiga de la Infància que adjudica la UNICEF. Es tractava, per 

tant, d’introduir el Consell d’Infants en un procés participatiu d’àmbit 

ciutadà però que requeria, per la seva naturalesa, un clar protagonisme dels 

nois i noies. De fet, una de les condicions requerides per la UNICEF per tal 

d’aconseguir aquesta distinció és, justament, que la vila o ciutat candidata 

tingui un òrgan de participació infantil.  

 

L’empresa responsable de conduir aquest procés era Xarxa Consultors i, 

concretament, la persona amb qui nosaltres ens vàrem coordinar va ser 

Laia Monterde. Vàrem realitzar una primera reunió en què ens van 

presentar el  seu projecte i vàrem concretar a partir d’aquí un Pla de 

Treball, segons el qual totes les sessions de treball mensuals estarien 

dinamitzades conjuntament per la Montse Torres i la Laia Monterde.  

 

 

 



 

 

La primera tasca que han de fer els consellers i conselleres és recollir 

l’opinió dels seus companys sobre la vila de Parets. Amb aquest objectiu 

preparen un llistat de preguntes que ordenen per blocs temàtics (Educació;  

Cultura, oci i esports;  Salut, discapacitat i pobresa; Espais del poble i 

participació) i que serveixen per preparar una enquesta on-line:  

https://goo.gl/forms/rSFXazLsuQCHwrbK2 

 

 

 

En total, després de les vacances de Nadal es van recollir 354 enquestes 

d’infants dels cursos de 5è i 6è.  

El mes de febrer els consellers i conselleres van analitzar les respostes i van 

elaborar un llistat de propostes al respecte i al mes següent es van 

presentar a una reunió amb un grup de representants de l’ajuntament 

format per tècnics i regidors. En aquesta reunió també hi van assistir 

representants del Consell de Joves.  

https://goo.gl/forms/rSFXazLsuQCHwrbK2


 

 

  

Els infants han valorat positivament la seva participació en aquest procés 

perquè s’han sentit escoltats i han tingut consciència de participar en un 

procés transcendent. Saben que el proper mes d’octubre es decidirà si la 

UNICEF reconeix Parets com a Ciutat Amiga de la Infància o no. Serà molt 

important fer-los partícips del resultat final del procés.  

 

 

Des d’un punt de vista metodològic, cal dir que el treball els ha resultat a 

estones feixuc, ja que era tot molt teòric i amb dinàmiques un pèl 

repetitives (punts febles i forts/post-it...).   

El mes de maig el Consell d’Infants va rebre per part de l’alcalde un nou 

encàrrec: l’organització del pregó de la Festa Major d’estiu. Aquesta 

proposta va ser molt ben rebuda per part dels nois i noies, però atès que ja 

estàvem a final de curs vàrem a haver de crear una comissí ad hoc amb 

infants voluntaris que es va reunir en tres sessions preparatòries durant el 



 

 

mes de juliol. Malgrat que des d’un punt de vista organitzatiu es va haver 

de pensar en una estructura diferent (relació directa amb les famílies, 

trobades a la Sala de la Cooperativa i en horari de tarda-vespre, monitors 

de suport, etc.) el cert és que va ser una experiència que va engrescar molt 

als infants. El resultat final va ser un pregó que va saber combinar que 

combinava tres aspectes complementaris: el contingut i la reflexió sobre el 

sentit de la Festa Major a partir de paraules que expressaven què era la 

festa per als infants,  aspectes més lúdics i visuals (grans globus), i la idea 

de Consell d’Infants com a portaveu i òrgan d’expressió de tots els infants 

de Parets (diàleg amb l’alcalde). El resultat es pot veure en el següent 

enllaç: https://youtu.be/EG2-H9ipjek 

 

4.2. CONSELL DE JOVES-SECUNDÀRIA. 

Aquest ha estat el primer curs que el Consell de Joves ha funcionat de 

manera ordinària segons els estatuts amb que els mateixos nois i noies es 

van dotar durant el curs passat i que han estat finalment aprovats pel ple 

de l’ajuntament.  

 

El Consell de Joves va rebre per part de l’alcalde dos encàrrecs de curs:  

-Fer propostes de millora del programa de la Festa Major d’estiu adreçades 

als adolescents d’entre 12 i 16 anys.  

-Col·laborar en la candidatura de Parets com a Ciutat Amiga de la Infància.  

 

En relació al primer encàrrec, els nois i noies es van reunir amb el cap de 

l’Àrea de Cultura de l’ajuntament que els va explicar el funcionament de la 

Festa  Major i els criteris que calia tenir en compte a l’hora de pensar en 

possibles activitats 

 

Paral·lelament, els consellers i conselleres van buscar i analitzar programes 

de festes majors d’altres municipis per tal de treure idees i a partir d’aquí 

van realitzar un primer llistat de propostes que van presentar als seus 



 

 

companys i companyes de l’institut, als que van demanar que votessin les 

tres activitats preferides de totes les que hi havia en el llistat.  

 

 

 

Amb el resultat de les votacions als instituts, van elaborar un document que 

van presentar al Juli en què hi havia un llistat de 7 propostes. La part més 

difícil va ser, justament, valorar des d’un punt de vista tècnic i pressupostari 

quines de les activitats proposades podien realitzar-se i quines no. 

Finalment, però, en el programa de la Festa Major de Parets d’aquest any 

s’ha pogut veure com hi ha hagut diverses activitats noves proposades pel 

Consell de Joves! 

En relació a la candidatura de Parets com a Ciutat Amiga de la Infància, 

amb l’empresa gestora de la mateixa i la Laia Monterde vàrem acordar que 

la participació dels nois i noies se centraria en un sol taller participatiu, de 

90 minuts i en l’assistència de 10 consellers i conselleres a la reunió de 

treball amb tècnics i regidors de l’ajuntament que ja hem comentat.  

 



 

 

 

 

Finalment, i a proposta del regidor d’Educació de l’ajuntament, el Consell de 

Joves també va participaren un Taller de memesper a promoure els 

comportaments cívics durant les Festes Majors. El resultat d’aquest taller es 

va poder veure també en pòsters i pancartes durant les festes.  

 

La dinàmica de treball del Consell de Joves no ha estat fàcil. Els projectes 

de participació amb adolescents són sempre complexes degut a les pròpies 

característiques dels nois i noies d’aquesta edat, però també cal tenir en 

compte que aquest era el primer any de funcionament del Consell de Parets 

i que aquest és un Consell molt nombrós, fet que dificulta que tots els nois i 

noies puguin participar en les dinàmiques de forma real i significativa, de 

manera que se sentin personalment implicats en el projecte, i que puguin 

establir vincles de qualitat amb els dinamitzadors. Al fet de ser molts s’hi ha 

sumat la diferència d’edat entre ells, amb la diversitat d’interessos que això 

implica i la resistència a compartir espais que acostumen a tenir els més 

grans (nois i noies de 4rt d’ESO).  

 

D’altra banda, la proposta de treball sobre el programa de la Festa Major va 

generar grans expectatives sobre algunes propostes que finalment no es 

van poder realitzar (sobretot la demanda d’una actuació de DJ’s). Malgrat 

l’esforç realitzat per part de les responsables del Consell i dels tècnics i 

responsables de l’ajuntament en el sentit de fomentar el diàleg i 

coresponsabilitzar els nois i noies de les decisions finals, molts d’ells ho van 



 

 

viure com una decepció. L’oci dels adolescents i l’ús que fan del seu temps 

lliure és un tema central en el diàleg i el treball amb els nois i noies 

d’aquesta edat, tant per la importància que té com a espai per a les seves 

relacions personals, com per la quantitat d’impactes i influències a què 

estan sotmesos. Caldrà continuar-hi insistint i establir els ponts de diàleg 

necessaris per poder-ne fer una reflexió conjunta i en què tothom se senti 

escoltat.  

 

Tanmateix, després d’un primer trimestre d’encaix (amb alguns problemes 

de dispersió, per exemple, en el moment dels acompanyaments), el 

funcionament del grup ha anat millorant i, en la valoració final, els nois i 

noies s’han mostrat en general satisfets i amb ganes d’aprofundir en 

l’experiència.  

 

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

CONSTITUCIÓ DEL CONSELL DE JOVES.  

 

El plenari de de tancament del curs es va realitzarvel 14 de juny a la Salla 

de la Cooperativa. De 8’30 a 10h els consellers i conselleres van disposar 

d’un espai per a preparar les seves intervencions posteriors i esmorzar 

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

 

A partir de les 10h es va iniciar l’acte institucional obert al públic. 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. Per acabar, tot el grup es va fer 

una fotografia.   

 

 



 

 

 

 

6.VALORACIÓ. 

 

En general, el treball realitzat al llarg d’aquest curs el valorem de forma 

força positiva. Per part del Consell d’Infants, ha tornat a ser un curs en què 

s’han respòs a diverses demandes -la participació en el procés participatiu 

per fer de Parets una Ciutat Amiga de la Infància i l’organització del Pregó 

de la Festa Major- que finalment han resultat complementàries entre elles, 

tant pel que fa al calendari de realització com a les característiques (més 

teòrica una, més pràctica l’altra). Els consellers i conselleres ho han acabat 

vivint de manera molt positiva.   

 

Aquesta multiplicitat de tasques en un mateix curs i el caràcter no planificat 

de les mateixes ve sent des del seu inici una característica del Consell 

d’Infants de Parets. Té aspectes positius, com ara l’espontaneïtat, la 

immediatesa i l’actualitat, que cal intentar preservar. Però també és cert 

que des d’un punt de vista organitzatiu a vegades es generen situacions 

més difícils i una certa desigualtat en els nivells de participació, ja que 

s’exigeix una disponibilitat horària, una flexibilitat i un recolzament familiar 

del que no tots els consellers i conselleres disposen, i es demana un nivell 



 

 

de feina i implicació que les escoles no sempre poden seguir. En el futur 

caldrà vetllar per trobar solucions d’equilibri que tinguin en compte tots 

aquests factors.  

 

En relació al Consell d’Infants la dificultat dels trasllats continua sent un 

punt dèbil del projecte, que aquest curs s’ha resolt amb el recolzament 

d’una segona persona en totes les sessions de treball i, en alguns casos, 

fins i tot d’una tercera.  

 

Pel que fa al Consell de Joves, ja hem comentat anteriorment  que les 

primeres sessions de treball no van ser gens fàcils. Alguns nois i noies van 

viure el Consell com una oportunitat per a la transgressió, amb actituds poc  

positives a l’hora de treballar i una certa indisciplina durant els trasllats. En 

algun cas va ser necessari parlar amb els tutors dels nois i noies als centres 

educatius, que van actuar amb complicitat i professionalitat a l’hora 

d’enfocar i resoldre conjuntament els problemes.  

 

Tanmateix, tal i com ja vàrem assenyalar en el seu moment, continuem 

pensant que un Consell de Joves format per més de 30 nois i noies és 

excessivament ampli. La solució aplicada aquest curs (celebració dels 

plenaris conjunts, sessions de treball mensuals dividits en dos grups) ha 

llevat sentit al projecte i no ha facilitat dinàmiques de compromís i sentit de 

pertinença al grup. Recordem que en el cas de la reunió amb motiu de les 

propostes per a Ciutat Amiga de la Infància es va acabar optant perquè hi 

anessin només 10 representants. Cal fer notar, a més a més, que l’elevat 

nombre de participants no permet treballar i consolidar noves relacions, de 

manera que tendeixen a formar-se subgrups en funció de la procedència 

dels nois i noies i, sobretot, de l’edat dels mateixos.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7.ANNEXOS. 

 

ANNEX  71. PERSONES DE CONTACTE.  

 

la Persona contacte 

Nostra Senyora de Montserrat 

93 562 03 56  
col-nsmontserrat@xtec.cat 

Diego cayuela 

dcayuela@xtec.cat (primària) 
 

Visitación 
vcagide@xtec.cat (secundària) 

 

ACESCO 
93 562 16 24  

a8022732@xtec.cat 

Estela (5è): estelacalabuig@gmail.com 
 

Mª Pilar secundaria 

Vila Parietes 
 

93 573 54 82  
a8063916@xtec.cat 

Idoia Lafon Vega ilafon@xtec.cat 
(encarregada de passar la info a 5è i 6è) 

Pau Vila 

93 562 12 03  
patronat.pauvila@parets.cat 

a8022720@xtec.cat 

Mayka Juárez  

capestudis.pauvila@parets.cat 
 

Pompeu Fabra 
93 562 06 16  

a8022707@xtec.cat 

Rosa Maria abellán 
rabella3@xtec.cat 

Lluís Piquer 
 

93 562 16 03  
ceiplluispiquer@xtec.cat 

Nuria Rico 
capdestudi@escolalluispiquer.cat 

 

Institut la Sínia 

inslasinia@xtec.cat 

Pitu (director) 

Institut Torre de Malla 

instorredemalla@xtec.cat 

Jesús paniego (director) 

 
Altres contactes 

 

Miquel Perez,  

regidor d'educació i director del programa 
de radio RAP107.EDU 

miquel.perez@parets.cat 

Montse Serrano,  

tècnica educació de l'ajuntament 

montse.serrano@parets.cat 

Myriam myriam.rodriguez@parets.cat 
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tècnica de l'ajuntament encarregada del 
lloguer d'espais (biblioteca de can rajoler) 

 

 

 

 

 

 


