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Consell d’Infants de Cambrils:
decidim solidaritat!
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Què és AVALUEM?
AVALUEM sorgeix de la necessitat d’engegar processos d’avaluació i sistematització de la cooperació descentralitzada i de treballar per la seva transparència i qualitat. Un equip de professionals
amb llarga experiència en el món de la cooperació volem posar els nostres coneixements, teòrics
i pràctics, al servei de l’assessorament de les organitzacions i les institucions a fi de millorar-ne la
qualitat.
Pensem que la reflexió dels actors de cooperació descentralitzada, tant del Nord com del Sud, pot
permetre avançar en formes horitzontals d’implementar la cooperació. Aquesta metodologia, a més
de ser democràtica, contribueix a generar més impacte i, sobretot, a promoure una major apropiació
que fa la cooperació més sostenible.

Publicacions AVALUEM
Col·lecció Bones Pràctiques
1. Construcció d’un pou per a l’abastiment d’aigua a Bouanzé, Mauritània
2. Desenvolupament econòmic i social a les comunitats camperoles, afroequatorianes i
indígenes de la província de Sucumbíos, Equador
3. Programa UALE de prevenció de la SIDA a Escuintla, Guatemala
4. Plataforma Sindical Común Centroamericana (Nicaràgua, Guatemala, Costa Rica, Hondures,
Panamà i El Salvador)
5. Agermanament San Miguelito (Nicaràgua) i Sant Boi de Llobregat (Catalunya)
6. Actuacions engegades per la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia
7. Digitalització de l’Arxiu del Bisbe Pere Casaldàliga a la Prelazia de Sao Félix d’Araguaia
(Brasil)
8. “Programa de alianzas para el desarrollo de Bolívar” (Equador)

Materials de formació
1. Planificar amb la Metodologia d’Enfocament de Marc Lògic (EML)
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Introducció
Avui us presentem una proposta diferent; no es tracta d’una iniciativa de cooperació sinó d’educació
per la pau i els drets humans que s’ha dut a terme a Cambrils, on, de forma participativa, han
intervingut representants de totes les escoles de la ciutat.
Es tracta d’una proposta transversal conjunta entre diferents regidories de l’Ajuntament, les escoles i
les entitats solidàries per tal d’implicar-se a treballar, des del Consell d’Infants, el coneixement i abast
dels Objectius del Mil·lenni i analitzar com, des del nostre país, podem contribuir-hi.
Des del Consell d’Infants, com a òrgan consultiu de l’Ajuntament, es vol donar la paraula als nens
i nenes per tal que s’impliquin en un exercici de participació efectiva del Govern de la ciutat. La
iniciativa ha estat molt ben acollida per tothom, tant pels infants com per les famílies, per tota la
comunitat educativa i també per les entitats solidàries que han pogut donar a conèixer les necessitats
dels països del Sud i, alhora, s’ha fet palès com des de cada poble o ciutat es pot contribuir amb
polítiques públiques als Objectius del Mil·lenni.
Aquesta iniciativa d’educació en valors i de promoure la democràcia participativa ha tingut un bon
ressò a tota la ciutat i ha permès difondre la problemàtica dels dèficits globals de desenvolupament,
tot obrint-se a nous sectors, esdevenint un veritable projecte educatiu de ciutat, on els infants tenen
la paraula i en són els protagonistes.
Les propostes sorgides han estat d’un molt bon nivell i han permès visualitzar l’opinió dels infants
respecte les polítiques municipals. Per això l’Ajuntament en Ple es va comprometre a estudiar-les i,
en la mesura que fos possible, anar-les incorporant com a propostes i orientacions per a traslladar a
la gestió municipal, fet que ha donat lloc a algunes iniciatives ben concretes que ja són una realitat.
En un moment com l’actual, on la crisi ha posat de manifest alguns dèficits en la gestió democràtica,
cal promoure iniciatives concretes exitoses de participació de democràcia real. La iniciativa endegada
pel Consell d’Infants de Cambrils de treballar els Objectius del Mil·lenni és un molt bon exemple a
imitar perquè permet visualitzar el problema global, les causes i sobretot promoure que, des de tots
els àmbits, s’impulsin iniciatives per transformar aquesta injusta realitat.

Núria Camps i Vidal
Directora d’AVALUEM

4

Índex
Pàg. 3

Introducció

Pàg. 5

Pròleg

Pàg. 7

Presentació del cas

Pàg. 8

Partenariat

Pàg. 10

El projecte: el Consell d’Infants de Cambrils

Pàg. 15

El Consell d’Infants segons la teoria del canvi

Pàg. 16

La participació ciutadana

Pàg. 18

Els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni

Pàg. 20

Identificació de la bona pràctica

Pàg. 21

Valoració segons criteris

Pàg. 26

Punts forts

Pàg. 27

Enllaços d’interès

Pàg. 27

Contacte entitat executora

Bones Pràctiques 9:
Avaluació final del projecte “Consell d’Infants de Cambrils: decidim solidaritat!”
Avaluació realitzada per:
AVALUEM. Anàlisi i Desenvolupament
Núria Camps i Vidal, directora d’AVALUEM
Imma Bartrina i Rams, tècnica de projectes d’AVALUEM
Andrea Feix-Ruf, tècnica de projectes d’AVALUEM
Dates de l’avaluació: Juny de 2011
Període avaluat: Setembre de 2009 a Juny de 2010 (curs escolar)
Elaboració del text de la bona pràctica: Marta Ramoneda Anglés

5

Pròleg
Construint un Cambrils més democràtic, més just i més solidari a través de
la participació dels seus infants!
Haver de parlar del Consell d’Infants de Cambrils Decidim Solidaritat implica dues vessants molt importants per a mi; primer parlar com a regidora de la regidoria de Relacions Cíviques de l’Ajuntament
de Cambrils i en segon lloc, amb una sensibilitat especial, implica haver de parlar-vos com a mare.
Si us parlo com a regidora, us puc parlar de la ciutat democràtica, de la ciutat solidària i de la ciutat
implicada amb els seus actors de la cooperació.
Si us parlo com a mare només us puc parlar de l’orgull que he sentit en veure la meva filla participant
a les sessions del Consell, la satisfacció d’observar la seva implicació en el procés i la sorpresa en
veure les conclusions a les quals els nostres infants són capaços d’arribar, tot i la complexitat dels
temes tractats.
I m’alegro moltíssim com a regidora d’haver estat testimoni del procés transformador que ha suposat
el Consell d’Infants Decidim Solidaritat.
La ciutat democràtica és una ciutat que s’ha de construir dia a dia. En aquest cas no es tracta
de construir edificis o infraestructures; es tracta, precisament, de construir democràcia, pràctiques
democràtiques amb la seva ciutadania i les seves institucions.
A més, la ciutat democràtica és una ciutat de tots i per a tots. No és, doncs, únicament una ciutat per
als homes adults; ha ser una ciutat de tots i per a totes les edats i condicions: per als homes i per a
les dones, per als que fa temps que hi viuen i per als que hi han arribat fa poc, per als de més edat i
per als més petits. Sí, també una ciutat dels infants i per als infants.
Aquest primer any el Consell d’Infants de Cambrils ha treballat fent propostes al voltant dels 8 Objectius del Mil·lenni que Nacions Unides va aprovar per aconseguir l’any 2015 un món més just i
igualitari.
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Els infants representants al Consell
han fet propostes sobre com millorar
la cooperació i la solidaritat des de
Cambrils per aconseguir el compromís més gran en la història de la humanitat en la lluita contra la pobresa.
Pel Consell d’Infants ha suposat un
gran repte i esforç treballar els Objectius del Mil·lenni i decidir conjuntament quines propostes d’acció es
poden fer des de Cambrils per canviar el món, quan per molts adults, experts i gent implicada també suposa
un tema de gran complexitat.
L’èxit d’aquest projecte ha estat la
implicació de les ONGD i entitats de Cambrils que han sabut transmetre els continguts de manera
vivencial i personal. Tampoc vull oblidar-me de la comunitat educativa de Cambrils, els i les mestres
de les sis escoles que ens han acompanyat en aquest procés, ja que sense el treball a les escoles
no hagués estat possible aquest projecte.
Per últim, només dir que la publicació del document d’avaluació de Bones Pràctiques elaborat per
Avaluem, a banda del fet de compartir aquesta experiència com a procés educatiu, és també un
procés d’aprenentatge per a la classe política, ja que implica incorporar les propostes dels nostres
infants, que ens han de conduir a la millora de la planificació i l’organització municipal.

Laura Mellau Bueno
Regidora de Relacions Cíviques
de l’Ajuntament de Cambrils
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Presentació del cas
Títol del projecte

“Consell d’Infants de Cambrils: decidim solidaritat!”

Localització		

Cambrils (Tarragona)

Entitat executora

Departament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Cambrils
Departament d’Educació de l’Ajuntament de Cambrils
Departament de Cooperació i Solidaritat de l’Ajuntament de Cambrils

Finançament

9.500 €, desglossats de la manera següent:
- Ajuntament de Cambrils: 1.500 €
- Direcció General de Participació Ciutadana de la Generalitat de
Catalunya: 8.000 €

Durada/Període

Curs escolar 2009-2010

Objectiu general

Establir les relacions entre els drets humans, els Objectius de
Desenvolupament del Mil·lenni (ODM) i els drets dels infants com a fites
de desenvolupament humà. Específicament:

•

Reflexionar sobre com es concreta la universalitat dels drets humans en l’àmbit local.

•

Analitzar la concepció de l’infant com a subjecte polític i promoure la seva autonomia i
cultura democràtica.

•

Dissenyar i experimentar la participació dels nens i les nenes en les polítiques públiques
municipals.

•

Crear i mantenir un òrgan consultiu i de participació política dels infants a la ciutat: el
Consell d’Infants de Cambrils.

•

Fomentar la capacitat de reflexió i anàlisi crítica, col·laborant en la millora de les relacions
personals i la comunicació entre persones adultes i infants.

Cambrils
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Partenariat
El Consell d’Infants de Cambrils és un projecte transversal, impulsat i coordinat per la Regidoria de
Participació Ciutadana i la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Cambrils, amb el suport de la
Regidoria de Cooperació i Solidaritat del mateix Ajuntament.

Regidoria de Participació Ciutadana
Com a dret fonamental de la ciutadania i principi inspirador de l’administració municipal, l’Ajuntament
de Cambrils ha pres la participació ciutadana com una opció estratègica i estructural que ha
d’acompanyar les seves actuacions, especialment aquelles directament relacionades amb la qualitat
de vida de la ciutadania i en tot allò que afecti la seva quotidianitat.
Segons aquest principi, la implicació dels ciutadans i ciutadanes en el bon funcionament de la vida
col·lectiva de la ciutat no s’ha de limitar a l’elecció dels seus representants a l’Ajuntament, sinó
que s’ha de promoure la participació activa i responsable en activitats i associacions, i treballar per
corresponsabilitzar la ciutadania en aquelles decisions que l’afecten.
El reglament de participació ciutadana de l’Ajuntament de Cambrils preveu la creació d’òrgans
consultius i de participació ciutadana on prenguin part diferents agents presents al territori. Aquests
òrgans són espais on s’afavoreix l’intercanvi d’informació, el debat i la participació de la ciutadania
sobre aquells temes que afecten de forma directa el territori on viuen, treballen o desenvolupen una
activitat social, econòmica o cultural.

Regidoria d’Educació
La Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Cambrils, a banda de les seves competències en aquest
àmbit, com és garantir el dret a una educació de qualitat en condicions d’igualtat per a tots els
ciutadans, dóna suport i promou programes i activitats educatives que van orientades al foment de
valors i habilitats que permetin el ple desenvolupament dels seus habitants, sigui quina sigui la seva
edat.
Alguns d’aquests programes, que solen executar-se en coordinació amb altres departaments de
l’Ajuntament i altres agents, estan relacionats amb la convivència i la mediació escolar (en coordinació
amb el departament de joventut i festes), el foment dels hàbits alimentaris saludables (en coordinació
amb el departament de salut, les AMPA de les escoles i les empreses de menjador) o la mobilitat
sostenible i segura. El Consell d’Infants és un d’aquests programes, que en la seva primera edició
està centrat en la solidaritat i la cooperació – i impulsat, com s’ha vist, en coordinació amb els
departaments de participació ciutadana i de cooperació i solidaritat.

Regidoria de Cooperació i Solidaritat
La Regidoria de Cooperació i Solidaritat depèn políticament de la Regidoria de Promoció de Ciutat
i Relacions Cíviques. La comissió Cambrils Ciutat Solidària, constituïda l’any 2003, és l’òrgan de
participació ciutadana per a cooperar, ajudar i treballar per la solidaritat i cooperació, de forma
directa, amb els països en vies de desenvolupament. Formada per representants municipals,
ONGD i associacions del municipi, el seu mètode de treball es basa en la participació popular i en la
transparència dels recursos.
Aquesta comissió és un espai d’interlocució permanent que es reuneix trimestralment per plantejar,
impulsar i decidir conjuntament la definició de les línies mestres de la política municipal de cooperació;
fer el seguiment i l’avaluació continua d’aquesta política i el seu impacte, i també treballar amb la
població del municipi i donar suport a les iniciatives de canvi social.
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Escoles del municipi
Al Consell hi participen, a través dels seus representants, les classes de cinquè i sisè de primària
de les sis escoles de Cambrils: Escola Cambrils, Escola Mas Clariana, Escola Joan Ardèvol, Escola
Guillem Fortuny, Escola Marinada i Col·legi Cardenal Vidal i Barraquer.
Cada classe ha elegit de manera participativa, per votació i per candidatures, tenint en compte les
funcions que haurà de desenvolupar i les seves habilitats, un company que els representa i que
exerceix la deliberació de les propostes amb els altres representants de les diferents escoles.

Consell Cambrils Ciutat Solidària
És l’òrgan estable de participació ciutadana per a cooperar, ajudar i treballar per la solidaritat i
cooperació, de forma directa, amb els països menys desenvolupats. És un espai d’interlocució que
es reuneix trimestralment per impulsar i decidir conjuntament la definició de les línies mestres de
la política municipal de cooperació, el seguiment i avaluació contínua d’aquesta política i el seu
impacte, el treball amb la població del municipi, i per donar suport a les iniciatives de canvi social.
Està formada pels següents membres:
• Alcalde de l’Ajuntament de Cambrils

• ONGD Medicuba

• Regidor/dora de cooperació i solidaritat
de l’Ajuntament de Cambrils

• Comitè Oscar Romero

• Un representant de cada grup polític
municipal

• Societat Civil i Solidària La Reus
• Fundació Solidària Rovira i Virgili

• ONGD Punt de Partida

• Fundació el Sueño de la Campana

• ONGD Mans Unides

• GADIS

• ONGD Proide

• Enginyers sense Fronteres

• ONGD Sunugaal

• Societat Civil La Reus

• ONGD Entrepobles

• Associació de Dones Amunt

• ONGD Fundació Pau i Solidaritat

• Associació de Dones Vilafortuny

• ONGD Igman Acció Solidaria

• Associació de Dones Alba

• ONGD Agermanament sense Fronteres

• Unión Llatinoamericana Catalana de
Cultura

• ONGD Mediterrània, Centre d’Iniciatives
Ecològiques

• Associació Llatinoamericana per a la
Integració i la Cultura

Les organitzacions membres de Cambrils Ciutat Solidària feia temps que estaven implicades a fer
xerrades i tallers puntuals a les escoles del municipi, però hi reclamaven també una relació més
estable per millorar la sensibilització. La seva participació a les aules i a les reunions del Consell
d’Infants els ha permès establir aquesta relació més duradora.
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El projecte: el Consell d’Infants de Cambrils
Antecedents
Durant el primer trimestre del curs 2008/2009 es van iniciar al Barri Antic de Cambrils uns tallers fets
per l’escola Col·legi Cardenal Vidal i Barraquer que pretenien implicar els alumnes en la definició
del barri. Aquesta va ser la primera experiència que situava els infants en el nucli dels espais de
participació i deliberació del barri.
A Cambrils, la configuració de la participació ciutadana com a eix de la política municipal, així com
l’existència de diferents consells sectorials i de barri que ja estaven actius com a instàncies de
participació, va propiciar la constitució d’un dels consells que mancaven, el d’infants. D’altra banda,
el fet que l’any 2004 la ciutat fos admesa a l’Associació Internacional de Ciutat Educadores va
fer que es constituís el Projecte Educatiu de Ciutat (PEC), un espai transversal i participatiu per
consensuar les línies de les polítiques educatives on prenen part diferents sectors de la ciutadania
(persones i organitzacions) i àrees de govern municipal. Una de les demandes del PEC era també la
constitució del Consell d’Infants com a espai estable de cooperació.

Què és?
Un òrgan consultiu i de participació ciutadana dels infants de Cambrils que assessora el govern
municipal sobre qüestions d’interès general per a la ciutat. Això significa que és un mitjà perquè, de
la mateixa manera que es promou la participació de diferents sectors temàtics rellevants i dels barris
del municipi, els infants puguin donar la seva opinió i exercir el dret a participar en les decisions de
la ciutat.
Es tracta, doncs, d’un consell sectorial de la infància que en cada edició treballa un determinat tema
de la política local. L’any 2009-2010, el que aquí avaluem, el tema que va tractar i les propostes que
es van fer van girar entorn del que l’Ajuntament feia i podia fer sobre cooperació al desenvolupament
i el compliment dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM). Els ODM són les fites
aprovades l’any 2000 per les Nacions Unides per reduir la pobresa extrema a la meitat l’any 2015 i a
les quals es van comprometre 191 països de tot el món, que es van convertir en eixos programàtics
del treball en cooperació i desenvolupament internacional dels estats.

Què permet?
Els punts de vista dels infants sobre qüestions d’interès general per a la ciutat són moltes vegades
diferents dels que tenen els adults, ja que les seves necessitats i desitjos també difereixen. A causa
de la presumpció que els seus pares i els adults en general ja vetllen pels drets i les necessitats
dels infants, moltes vegades les seves opinions no es tenen en compte, ja que es considera que són
massa petits per entendre de certes coses.
El Consell d’Infants permet en certa manera rebatre aquest argument, i incorporar la veu dels infants
–igual que l’expressada per altres col·lectius a través dels òrgans de participació ciutadana- a les
polítiques públiques municipals.

Com funciona el Consell d’Infants?
El Consell d’Infants es desenvolupa en diferents àmbits: escolar, a l’aula, a la ciutat, i a l’Ajuntament.
A continuació en veiem un esquema:
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La constitució i funcionament del Consell es podria dividir en quatre fases:1
1. Treball a les escoles. Sensibilització a tots els alumnes de 5è i 6è de primària, amb un total de
24 tallers duts a terme entre setembre i novembre de 2009. Cada classe rebia dues sessions:
• Solidaritat i cooperació i Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni, feta per l’ONGD
Entrepobles
• Cultura democràtica i participació, feta per un dinamitzador de l’organització Sinèrgies
2. Treball a l’aula. Coordinació amb els tutors per elegir representants de classe i disposar de la
col·laboració de les famílies dels nens representants, a més d’estructurar totes les sessions
de tutoria per fer el retorn a l’aula. Després de cada reunió del Consell, a més, el representant
explica a la seva classe el que s’ha parlat al Consell i la classe ho discuteix i decideix si li
sembla bé. El tutor té un paper de facilitador del debat, ajudant el representant a transmetre
tota la informació sorgida del Consell i facilitant l’adopció de decisions per part de la classe.
3. Treball a la ciutat. Sessions de treball de dissabte al matí, per elaborar un informe de propostes
mitjançant dinàmiques de grup i mètodes participatius, seguit de deliberacions, processos de
consens, priorització d’objectius i finalment acceptació col·lectiva de cinc propostes en cada
sessió. Aquesta tasca s’ha dut a terme entre gener i abril de 2010. L’informe es presenta
al Consell de Cooperació Cambrils Ciutat Solidària perquè aquest pugui valorar-lo com a
interlocutor que és en la política municipal de cooperació i solidaritat a Cambrils.

1

Tot el procés ha estat documentat en un vídeo que citem a l’apartat Enllaços d’interès.
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Cadascuna d’aquestes sessions consta d’una part informativa –duta a terme per Entrepoblesque consisteix a rebre informació sobre cada Objectiu del Mil·lenni a escala global, sabent
quina és la situació en diferents països del món, i també informació de primera mà de les
experiències d’ONGD implicades en cadascun dels OMD –dutes a terme, segons el cas, per
Mans Unides, Ixmucaní i Enginyers Sense Fronteres.
També s’explica, per part dels diferents tècnics municipals (de medi ambient, d’absentisme
escolar, d’educació social, d’igualtat, de participació, d’educació, de salut pública), quins
programes treballa l’Ajuntament de Cambrils amb relació a cada ODM. Es compara la realitat
del Nord i la del Sud mitjançant indicadors per cada ODM, fet que ajuda a comprendre l’enorme
desigualtat entre uns i altres (per exemple, percentatge de desnutrició, alfabetització, pobresa,
consum d’energia i aigua, esperança de vida, accés a serveis sanitaris, etc.).
4. Treball municipal. L’informe de propostes es presenta al ple municipal extraordinari de
l’Ajuntament, el dia 11 de juny de 2010, perquè aquestes siguin aprovades políticament i
integrades als plans de treball municipal. Les propostes aprovades seran executades per les
diferents regidories competents i al cap d’un any es dóna compte del seu grau de compliment
(maig de 2011).

Propostes finals del Consell d’Infants
Després de tot el procés de discussió tant a les aules com al propi Consell, aquestes són les vint
propostes que van ser finalment aprovades i presentades davant del consistori:
1.

L’Ajuntament hauria de fer accions de sensibilització per recaptar diners a destinar a
projectes d’emergència, sobretot per a situacions de catàstrofe natural o humana en
països empobrits. Per exemple, es podrien promoure mercats solidaris, concerts, etc.

2.

L’Ajuntament hauria de donar prioritat a aquells projectes de cooperació que consisteixen
a enviar professionals i materials als països empobrits

3.

L’Ajuntament hauria de donar prioritat també a aquells projectes de cooperació que
consisteixen a intercanviar coneixements i formació amb les persones dels països
empobrits

4.

L’Ajuntament hauria de controlar d’alguna manera que els diners que es donen als
projectes de cooperació arribin a les persones que realment necessiten l’ajuda i les
beneficiïn.

5.

L’Ajuntament podria fer un reportatge de sensibilització sobre les desigualtats al món en
el qual vivim

6.

Fomentar l’ús de la bicicleta i el transport públic, fent més carrils bici, implantar un
sistema de lloguer de bicis municipals (com han fet a Barcelona) i posar aparcaments de
bicicletes a les escoles

7.

Fomentar accions per estalviar i aprofitar l’aigua, tant des de casa com des de l’Ajuntament

8.

Crear més zones verdes i fer campanyes de respecte envers les zones verdes de
Cambrils
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9.

Reutilitzar el material escolar i fer accions encaminades a consumir-ne menys

10. Posar contenidors de reciclatge a tots els llocs públics i posar multes a aquells que no
reciclin
11. Fomentar que les empreses tinguin un nombre similar d’homes i dones entre els
treballadors
12. Fer un sistema de punts perquè qui accedeixi als alts càrrecs ho faci realment per mèrits
13. Fomentar l’esport femení i/o els equips mixtos
14. Donar més visibilitat a les personalitats femenines històricament rellevants de Cambrils
(noms de carrers, noms d’equipaments, estàtues)
15. Fomentar les llistes obertes a les eleccions
16. Donar prioritat als projectes que consisteixen a enviar medicaments i assegurar-nos que
arribin als qui realment els necessiten
17. Recol·lectar diners per investigar les malalties que més afecten el Sud
18. Fomentar que les ONGD elaborin vídeos de sensibilització sobre la prevenció de malalties
19. Donar prioritat a projectes que consisteixin a enviar professionals per a formació i
intercanvi de coneixements amb els professionals del Sud
20. Donar prioritat a projectes per a la construcció d’hospitals públics i gratuïts, creant alhora
llocs de treball per als habitants de la zona

Disseny
del projecte

AJUNTAMENT
DE
CAMBRILS

ODM 3: promoure la igualtat entre
gèneres i l’autonomia de la dona

24 abril 2010

4a sessió Consell d’Infants

ODM 2: assolir l’educació primària universal

ODM 1: eradicar la pobresa extrema i la fam

30 gener 2010

1a sessió Consell d’Infants

Democràcia participativa

Cooperació i OMD

Setembre a novembre 2009

Sensibilització a les aules

11 juny 2010

Presentació i
aprovació de
propostes al
plenari municipal

ODM 6: combatre l’VIH/SIDA, la
malària i altres malaties

ODM 5: millorar la salut materna

ODM 4: reduir la mortalitat infantil

20 març 2010

3a sessió Consell d’Infants

ODM 7: garantir la sostenibilitat ambiental

27 febrer 2010

2a sessió Consell d’Infants
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El Consell d’Infants segons la teoria del canvi
A l’hora d’avaluar una política pública cal tenir en compte quina és la seva raó de ser –és a dir, quin
problema que cal solucionar o mitigar motiva aquesta intervenció- i en quines hipòtesis de treball es
fonamenta –és a dir, com i per què se suposa que se solucionarà o mitigarà el problema existent. La
teoria del canvi és aquest conjunt d’hipòtesis o assumpcions sobre com s’espera que funcionarà la
intervenció que es duu a terme. Vegem a continuació l’esquema de la teoria del canvi corresponent
al Consell d’Infants de Cambrils.

POBLACIÓ DIANA

PROBLEMA
(Necessitats)
• Construir una ciutat
democràtica a través
de la participació
ciutadana
• Potenciar la
participació dels
infants en el disseny
de polítiques
públiques
• Donar a conèixer els
ODM

ACTIVITATS
1. Treball a les escoles
2. Treball a l’aula

Infants de Cambrils:
nens i nenes de
cinquè i sisè de
primària de totes les
escoles del municipi

3. Treball a la ciutat
Sessions del Consell
d’Infants. Presentació
de l’informe de
propostes al Consell
de Cooperació
Cambrils, ciutat
solidària.
4. Treball municipal
Presentació
de l’informe de
propostes al Consell
Municipal

RECURSOS
• Econòmics
(subvenció)
• Tècnics (tècnics
de l’Ajuntament,
entitats de
solidaritat del
municipi i d’altres
entitats de
solidaritat)

PRODUCTES
Informe de
propostes del
Consell d’Infants
de Cambrils sobre
els Objectius de
Desenvolupament
del Mil·lenni
(ODM)

IMPACTES A LLARG TERMINI

IMPACTES A CURT TERMINI

• El Consell d’Infants es consolida com un
espai de consulta i participació infantil en el
disseny de polítiques públiques al municipi

El Consell Municipal es
compromet a posar en
pràctica les propostes
presentades pel Consell
d’Infants en relació als ODM

• El Consell d’Infants continua fent propostes
sobre altres temes al Consell Municipal
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La participació ciutadana
La participació ciutadana fa referència a les accions o iniciatives que tenen com a objectiu la
implicació dels ciutadans en el procés de presa de decisions polítiques, més enllà del dret a vot o del
fet de fomar part de l’administració o d’un partit polític. En aquest sentit, els diferents mecanismes de
participació ciutadana existents pretenen aproximar la tasca dels governs a la ciutadania.
El nostre model polític de participació es concreta, tal com està previst a nivell legal, en la democràcia
representativa, és a dir, en la delegació de poder a una altra persona mitjançant el dret a vot, mentre
que l’instrument primordial per a la participació són els partits polítics. No obstant això, es preveuen
altres mecanismes de participació més directa (iniciativa legislativa popular, referèndum), tot i que
aquests estan fortament limitats.
Actualment assistim a un fort descrèdit de les institucions elegides per mecanismes de representació,
i en general del model de democràcia representativa vigent, que és percebut com a llunyà per la
majoria de ciutadans. La globalització econòmica neoliberal, que en bona mesura ha erosionat la
sobirania dels estats, ha fet que moltes persones considerin que el poder real dels governs escollits
mitjançant el dret de sufragi és força limitat, i que, per dir-ho d’alguna manera, les decisions realment
importants que afecten els ciutadans i el model de societat on viuen es decideix més enllà de les
nostres fronteres. D’altra banda, el creixement de l’individualisme com a actitud a vital, la polarització
social, l’incompliment de promeses electorals, la falta de transparència institucional o els casos de
corrupció que afloren periòdicament a l’actualitat, entre altres, són factors que han contribuït a la
desafecció de la ciutadania vers les institucions públiques.
En els últims temps, paral·lelament i en part per mitigar aquest descrèdit, s’han impulsat nombroses
iniciatives per part dels governs locals per promoure altres tipus de participació més directa en la
presa de decisions. Aquesta participació pren diferents formes -fòrums, consells sectorials, consells
de barris, etc.- i del seu disseny depèn que certs actors socials, individuals o com a membres
d’organitzacions de la societat civil, siguin cridats a prendre-hi part. És evident que per promoure
processos de participació es requereix crear les condicions per a que aquesta pugui tenir lloc,
propiciant que els diferents agents interactuïn i que existeixi un objecte o una demanda sobre la qual
es discuteix.
La participació ciutadana impulsada des de les institucions té nombrosos beneficis de cara a la
regeneració de la vida política. Entre altres, podem destacar:
• Permet que les institucions implicades tinguin en compte els interessos i opinions dels ciutadans
• Incrementa la legitimitat d’unes polítiques que han sorgit o han estat validades pels agents
directament afectats per elles
• Permet la canalització de certs conflictes existents entre diferents sectors de població
• Fomenta una visió de la política com un fet col·lectiu que cal construir, superant la visió
purament tecnocràtica segons la qual la responsabilitat última de les polítiques ha de recaure
exclusivament en tècnics i experts
• Permet un major control social sobre l’Administració per part dels ciutadans, així com una
millora de la informació a la qual aquest té accés i la transparència de les institucions
• Permet ampliar la capacitat d’acció de les Administracions, d’una banda perquè la política en
qüestió pot tenir en compte la diversitat de necessitats realment existents en la població, i de
l’altra perquè permet una visió compartida dels assumptes d’interès públic, fet que dóna més
seguretat a l’Administració i a la ciutadania
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• Fomenta el desenvolupament del capital social gràcies a l’existència de llocs de trobada on
es reconeixen les habilitats i competències de les persones, que a més poden relacionar-se
entre elles
• Fomenta el diàleg, fet que permet una democràcia on es prioritza l’argumentació i el consens
en la presa de decisions
• Incrementa la solidaritat entre els ciutadans, que tenen accés a punts de vista i a circumstàncies
diferents de les seves
Pel que fa a la participació dels infants,
aquest és un dret de tots els nens i nenes,
i també dels joves, segons està recollit a la
Convenció dels Drets dels Infants de 1989.
Aquesta convenció els reconeix el dret a
opinar i que la seva opinió sigui tinguda
en compte en temes que els afectin; a
buscar i a rebre informació; a la llibertat
de consciència, religió i pensament;
a la llibertat d’associació, i a rebre
informació adequada. Un dels objectius
de la participació infantil és la cooperació
dels nens i nenes per al bé comú en un
tema determinat, i també que els infants
adquireixin confiança en ells mateixos, siguin autònoms i creatius, o tinguin capacitat d’iniciativa.
Mitjançant la participació, a més, es fomenten una sèrie d’actituds i valors en els infants (compromís,
respecte, responsabilitat, cooperació, etc.), i es propicia un millor coneixement dels infants per part
dels adults, que els han de donar espai per expressar les seves opinions.
Finalment, cal remarcar que si bé és cert que les decisions globals tenen cada cop més impacte en
l’àmbit local, també ho és que la unió d’esforços per part del món local pot tenir un impacte positiu
a escala global. La presa de consciència sobre el poder dels canvis que podem dur a terme com a
ciutadans és vital per establir un model de societat més just i solidari. Formar part d’instàncies de
participació ciutadana permet no només prendre cert control sobre les qüestions que ens afecten,
sinó comprendre els mecanismes de presa de decisions i ser conscients de la capacitat d’influència
que hi podem tenir com a ciutadans.
En aquest sentit, la promoció de la participació dels nens i nenes de Cambrils a través del Consell
d’Infants és de per si un element molt positiu de construcció de consciència democràtica dels més
petits; la seva vinculació a les polítiques de cooperació i solidaritat municipals, concretament amb
relació als Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni, és un encert encara més notable perquè
permet maximitzar aquesta percepció de la relació entre el que és global i les polítiques locals
concretes. En moments de crisi econòmica on els pressupostos de cooperació es veuen dràsticament
afectats, amb totes les conseqüències negatives que això implica per als països receptors d’ajut
(aturada de projectes ja iniciats, posant en risc la seva sostenibilitat, pèrdua de la confiança obtinguda
al llarg del temps, etc.), és molt important mantenir la consciència crítica sobre les cada vegada més
grans desigualtats Nord-Sud i les raons que hi ha al darrere. És per això que l’existència de consells
d’infants municipals –l’absència dels quals no pot ser atribuïble a restriccions pressupostàries, ja
que no requereixen una gran inversió econòmica- hauria de ser un element irrenunciable de les
polítiques municipals de cooperació.

18

Els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni
L’eix temàtic del primer any de vida del Consell d’Infants de Cambrils va girar entorn de la cooperació
i la solidaritat, i més específicament sobre els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM),
aprovats en una declaració de l’any 2000 de l’Assemblea General de les Nacions Unides, i per la
qual 189 països del tot el món es van comprometre a complir 8 objectius com a primer pas per reduir
la pobresa extrema a la meitat de l’any 2015.

ODM

Què pretenien?

Situació actual

Entre altres coses, reduir a la meitat,
entre 1990 i 2015, la proporció
de persones que pateixen fam, la
proporció de persones amb ingressos
inferiors a un dòlar diari i aconseguir
plena ocupació productiva i feina
digna per a tothom

1 de cada 6 persones al món
passa fam. Més de 1.400
milions de persones viuen
amb menys d’1 euro diari

Aconseguir que tots els nens i nenes
de qualsevol territori puguin accedir a
completar el cicle d’educació primària
(aproximadament entre els 6 i 12
anys)

1 de cada 10 nens i nenes en
edat de fer primària no han
trepitjat mai una escola. Són
72 milions al món, més de la
meitat a l’Àfrica Subsahariana

Eliminar les desigualtats entre els
gèneres en l’àmbit de l’ensenyament
abans de final de 2015

En més de 100 països encara
hi ha més nens que nenes a
les escoles. Les dones de tot
el món empobrit són les més
afectades per les crisis

Reduir (entre 1990 i 2015) a dues
terceres parts la mortalitat dels nens
i nenes menors de cinc anys

9 milions de nens van morir
l’any
2010
per
causes
fàcilment tractables o que
es podien preveure, com la
diarrea. Només per la crisi
econòmica han mort 50.000
infants més a l’Àfrica
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Reduir (entre 1990 i 2015) un 75% la
mortalitat materna

1.000 dones moren cada dia
durant l’embaràs o el part per
manca d’assistència sanitària
bàsica gratuïta. A Burkina
Faso, una cesària costa el
138% dels ingressos anuals
d’una família mitjana

Aturar i començar a reduir la
propagació del VIH, de la SIDA, la
malària i altres malalties l’any 2015;
i també aconseguir l’accés universal
per al tractament del VIH i la SIDA
de totes aquelles persones que el
necessiten per a l’any 2010

Prop d’un milió de persones
moren com a conseqüència
de la malària cada any: el 95%
viu a l’Àfrica subsahariana, i la
majoria són nens menors de 5
anys

Incorporar els principis del desenvolupament sostenible a les polítiques
nacionals, reduir la pèrdua de recursos
del medi ambient, reduir i haver
alentit considerablement la pèrdua de
diversitat biològica, reduir a la meitat
la proporció de persones sense accés
sostenible a aigua potable i a serveis
bàsics de sanejament, i millorar
considerablement (per al 2020) la
vida de com a mínim 100 milions
d’habitants de barris marginals

L’any 2010, a Copenhaguen,
es va perdre l’oportunitat de
frenar l’agressió que suposen
les emissions de carboni, i
els governs estan regatejant
els diners que són urgents
per prevenir nous desastres
climàtics

Desenvolupar un sistema comercial
i financer obert, basat en normes,
previsible
i
no
discriminatori;
atendre les necessitats especials
dels països empobrits; atendre
les necessitats especials dels
països en desenvolupament sense
litoral i els petits estats insulars en
desenvolupament; i encarar, de manera integral, els problemes del deute
dels països en desenvolupament amb
mesures nacionals i internacionals
perquè el deute sigui sostenible a llarg
termini

Les fites de l’ODM 8 reclamen
més ajuda dels països rics,
menys deute per als països
pobres i més coherència en
les polítiques internacionals
i nacionals. L’any 2009,
els únics països que van
assolir la fita del 0,7% van
ser Dinamarca, Luxemburg,
Noruega, Països Baixos i
Suècia

20

Identificació de la bona pràctica
Grau de coordinació i metodologia
Des de la seva pròpia concepció, el Consell d’Infants de Cambrils és un projecte transversal, impulsat
i coordinat per la Regidoria de Participació Ciutadana i la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de
Cambrils, amb el suport del Regidoria de Cooperació i Solidaritat del mateix consistori. El treball
en equip de totes les regidories i departaments municipals implicats, de les escoles, de les mares i
pares, i dels alumnes, així com la seva implicació i compromís amb el projecte, han garantit el seu
èxit. El fet que es prevegi la realització d’activitats des d’un estadi inicial com és la sensibilització a
les aules, passant pels debats a classe i en el si del Consell, fins arribar a presentar les propostes a
un ple extraordinari municipal, demostra la voluntat de fer d’aquesta iniciativa un projecte de ciutat
amb un impacte real en les polítiques futures.
El fet que la metodologia de treball hagi estat
prèviament establerta amb claredat i hagi estat
seguida al llarg de tot el procés pels agents
implicats, ha contribuït també que la iniciativa
hagi tingut els impactes desitjats. Així, per
exemple, la dinamització del debat a les aules
per part dels mestres durant la sessió de retorn
del que s’ha discutit al Consell, i que hi hagin
donat suport recordant alguns dels temes
a tenir en compte durant les discussions, ha
permès garantir la participació dels infants, que
el debat i les aportacions concretes giressin
entorn dels temes a discutir en cada moment, i
que s’arribés a decisions concretes.

Promoció de la participació en la governabilitat local
L’actual situació de crisi comporta un descrèdit de la política pública justament quan aquesta és més
necessària que mai i quan és important fomentar processos de participació que animin a treballar-hi
concertadament per superar les dificultats i protegir els drets dels més vulnerables. És per això que
és especialment apropiat, en uns moments com aquests, promoure la participació dels infants com
un procés per millorar l’educació en valors, els drets dels infants, la cultura de pau i la solidaritat.
Part d’aquest descrèdit de la política entesa en el seu sentit més institucional, sobretot en àmbits
supramunicipals, ve donat per la percepció generalitzada que les polítiques que es duen a terme
no responen a les necessitats o a la voluntat real dels ciutadans, els quals tenen pocs espais de
participació política més enllà de l’exercici del dret a vot. La participació ciutadana com a mecanisme
de decisió sobre els afers que ens afecten com a ciutadans permet tenir en compte tots els agents
implicats en una política concreta, recollint les seves aportacions i assegurant, en conseqüència, una
major eficàcia de la política en qüestió. La responsabilització vers els afers de la vida pública que
això implica permet, en fi, construir una governabilitat més plenament democràtica.
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Difusió dels ODM
El fet que aquesta iniciativa de participació hagi girat entorn dels Objectius de Desenvolupament del
Mil·lenni ha permès als infants apropar-se a la necessitat de combatre la pobresa al Nord i al Sud i
de promoure un altre món molt més just i solidari.
A banda de conèixer l’existència dels OMD com un compromís adoptat per l’Assemblea de les
Nacions Unides l’any 2000, on cada país pren compromisos per promoure el desenvolupament a tot
el món millorant els indicadors d’accés als drets bàsics abans del 2015, hi ha altres aprenentatges
vinculats a aquest que es deriven de la iniciativa del Consell d’Infants:
• En un món globalitzat com l’actual, només un treball coordinat al Nord i al Sud pot donar
resposta al gran repte de generar un desenvolupament sostenible.
• Coneixement del treball de les entitats solidàries i de cooperació presents al municipi,
promovent així l’educació en valors.

Valoració segons criteris
Pertinença		

Respon el projecte a una necessitat real?

L’Ajuntament de Cambrils ja fa anys que ha apostat per la participació ciutadana com a eix fonamental
de la política municipal, facilitant la presa en consideració de les aportacions dels ciutadans en unes
decisions que els afecten. Així, en el moment oportú ja es van establir mecanismes de participació
representativa dels ciutadans, com són els consells consultius sectorials i de barri. Entre els consells
sectorials ja fa un temps que es van constituir els d’agricultura, de pesca, de medi ambient o de
dones, entre altres; pel que fa als de barris, aquests estaven formats per les associacions de veïns i
per entitats rellevants de cadascun dels barris.
Per tal d’assegurar que la participació
ciutadana no excloïa els habitants més
petits de Cambrils, quedava pendent la
constitució del Consell d’Infants, que en el
seu primer any d’existència giraria entorn
de la cooperació i la solidaritat. És important
introduir els infants en la cultura democràtica
–quines institucions existeixen al municipi,
com funcionen, què és la representativitat
política-, d’una banda perquè puguin opinar
sobre les polítiques municipals de la ciutat
on viuen, i de l’altra per assegurar que,
com a futurs adults que són, coneixen com
funcionen els mecanismes democràtics
en els quals, d’una manera o d’una altra,
hauran de prendre part.
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La constitució del Consell d’Infants era també una demanda ciutadana sol·licitada a través del
Projecte Educatiu de Ciutat (PEC), on es reuneixen periòdicament tots els directors de les escoles
de Cambrils per planificar projectes conjuntament. El PEC es va constituir l’any 2007 en el marc de
l’adhesió de Cambrils a l’Associació Internacional de Ciutats Educadores l’any 2004, a través de la
qual es pretén potenciar i organitzar el vessant educatiu de la ciutat com a part fonamental del seu
desenvolupament.
D’altra banda, els continguts del projecte del Consell d’Infants encaixen perfectament en l’assignatura
d’educació per a la ciutadania, a la qual s’ha inserit. El projecte ha permès enfocar-ne els continguts,
que d’altra manera s’haurien transmès de manera més teòrica, d’una forma molt pràctica que ha
permès als alumnes comprendre l’impacte real del que s’ha treballat.

Eficàcia

S’han complert els objectius i resultats del projecte esperats?

La proposta de treball al llarg curs està molt pautada, fet que tant els professors del centres com
els mateixos pares consideren molt positiu, ja que la metodologia de tot el procés està molt clara
i permet aconseguir els objectius plantejats: una participació de qualitat que pugui implicar tots els
infants de la ciutat que prenen part en el projecte.
Així,
per
exemple,
els
professors disposen d’un guió
del retorn de cada sessió del
Consell a la classe, de manera
que ells donen la paraula al
representant perquè pugui
explicar el que s’ha discutit
al Consell als companys. Al
mateix temps, els mestres
poden fer un seguiment
del procés i facilitar, si és
necessari, algun suport o
recordatori que ajudi els
nens i nenes representants al
Consell d’Infants a traslladar
correctament els debats i
aportacions a les aules a la
següent sessió del Consell. Això reforça el paper de representant territorial del grup classe i permet
generar debats a fi que tots els altres companys de classe puguin fer-hi aportacions, compartir
opinions i formular propostes entre tots.
El fet que el procés sigui previsible, gràcies a aquesta metodologia, permet que tots els agents
implicats estiguin ben preparats i tinguin els continguts i materials necessaris per a cada sessió a
punt. Això genera confiança en el procés deliberatiu i augmenta l’autoestima dels infants, promovent
així la seva participació. A més, dóna seriositat i credibilitat al procés, fet que també redunda en una
major participació dels infants en afers de la ciutat.
D’altra banda, tant l’alcaldia com les tres regidories implicades i tots els grups municipals han
participat activament en una sessió formal del ple municipal extraordinari celebrada per debatre les
propostes presentades pel Consell d’Infants, les quals han estat valorades molt positivament tant pel
contingut com per la forma. És important destacar el paper del ple municipal com a màxima expressió
dels espais de debat de les polítiques públiques de la ciutat i el fet que l’alcalde o alcaldessa, com a
referent institucional, s’impliqui en qualsevol procés de participació ciutadana, com de fet ha succeït.
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Eficiència

Quin resultat i a quin cost?

El cost de la iniciativa és de 9.500 €, dels quals només 1.500 € són d’aportació de l’Ajuntament de
Cambrils i 8.000 € provenen d’una subvenció de la Direcció General de Participació Ciutadana de la
Generalitat de Catalunya mitjançant el Pla de Barris, que pretén afavorir la cohesió social.
Els recursos utilitzats han servit per a la contractació de l’equip de dinamitzadors de l’equip de
Sinèrgies, per adquirir els materials utilitzats al Consell per cada representant (dossiers), i per donar
suport material a les entitats que van fer sessions temàtiques a les escoles per presentar el tema dels
Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni. També s’han cobert el vídeo i els materials divulgatius
generats al llarg del procés.
Els recursos disponibles han estat suficients i s’han utilitzat de manera molt positiva, tenint en compte
el grau de participació, la implicació de tots els actors i els resultats obtinguts –entre ells, la difusió
aconseguida a la comunitat escolar, a les famílies implicades, i també les propostes generades en
diverses àrees d’actuació municipal, com el medi ambient o la mobilitat.

Impacte		

Les accions han aconseguit canvis?

Hi ha una sèrie de canvis clarament visibles que s’han aconseguit amb la implementació d’aquest
projecte.
1. El Consell d’Infants ha permès fomentar la participació dels infants de 5è i 6è de primària en
els afers de la ciutat, en un exercici que ha propiciat l’actitud activa per part de tots els actors, la
participació de la ciutadania en la presa de decisions i en la construcció democràtica, i també el
coneixement, per part dels infants, de les estructures de representació institucional municipal.
Aquest procés ha tingut efectes positius en diferents aspectes:
• Promocionar els drets de la infància
• Educar en el joc democràtic, en els valors en els quals es fonamenta i en les actituds
i pràctiques amb les quals es construeix dia a dia, tot augmentant les competències
dels infants a l’hora de pensar i argumentar, desenvolupar l’esperit crític, assolir
responsabilitat vers els afers col·lectius, augmentar la capacitat de compromís i exercir
el rol de representant
• Revalorar la política com una activitat necessària per a la convivència, que pot ser
gratificant i il·lusionant, però que s’ha d’exercir amb noblesa i compromís
• Fer una ciutat també a la mida dels infants
• Millorar la ciutat globalment per la via d’incorporar altres punts de vista
• Fomentar que els infants coneguin la ciutat, participin en la seva construcció i en gaudeixin
• Conèixer més i millor el funcionament de l’Ajuntament per part dels infants i els altres
actors implicats
• Acostar els mitjans de comunicació a processos participatius en l’àmbit local i en l’àmbit
educatiu de ciutat
• Acostar la figura de l’alcalde o alcaldessa i les diverses regidories als infants, i viceversa
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2. Pel que fa als Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni, la seva presentació sintètica i
com a objectius universals ajuda a fer més senzilla la tasca de buscar paral·lelismes entre la
realitat dels pobles del Sud i la realitat més immediata dels infants dins de la pròpia ciutat o fins
i tot de la pròpia escola. El coneixement i la discussió sobre els Objectius de Desenvolupament
del Mil·lenni ajuden a veure que calen molts esforços des de l’àmbit local per aconseguir canvis
més globals.
3. Un dels impactes més visibles és la generació de les 20 propostes que s’han fet des del
Consell d’Infants de Cambrils, com s’ha vist més amunt.
4. El projecte ha permès l’acostament a la tasca social de les entitats solidàries i de cooperació,
les ONGD, a partir del coneixement directe de la tasca que realitzen tres entitats que han
estat implicades en el procés de difusió dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni:
Entrepobles, Mans Unides i Enginyers Sense Fronteres, les quals tenen presència activa a
Catalunya i a la ciutat. És positiu que siguin aquestes organitzacions les que presenten els ODM
als infants, ja que aquesta activitat els permet conèixer més directament el teixit associatiu de la
seva pròpia ciutat, així com l’existència d’entitats no governamentals arreu del món que fan una
tasca d’interès social i d’articulació de treball voluntari en objectius solidaris.
5. La participació al Consell fomenta la responsabilitat i el compromís que tant els infants, com
els pares, com la comunitat educativa han assumit. L’esforç per part dels infants d’assistir
diversos dissabtes a les sessions del Consell a la sala de plens de l’Ajuntament és un procés
d’acostament a la institució, però també de responsabilitat, ja que són delegats dels seus
companys i per tant no hi poden faltar. Cal destacar que al llarg de totes les sessions l’absentisme
ha estat gairebé zero; només es va donar en alguna ocasió i es va solucionar amb el sistema
de suplències dins de la mateixa classe que s’havia establert. Aquesta activitat implica també
molt directament la participació dels pares i mares, que han d’acompanyar i recollir els infants
a les sessions dels dissabtes i assisteixen al ple municipal extraordinari on els infants exposen
al plenari les seves propostes.
6. L’elecció d’un representant titular i un suplent ha estat un exercici saludable de presa de
decisió en el qual s’ha hagut d’analitzar, en primer lloc, quines són les bones característiques
que ha de tenir un representant del curs. Després s’han presentat voluntaris i finalment s’ha
celebrat la votació, i s’ha escollit el més votat de titular i el segon de suplent. A la pràctica
l’elecció va ser molt equilibrada i va donar lloc a la participació del mateix nombre de nenes que
de nens, a la vegada que també es van escollir representants de minories ètniques.
7. La interacció dels infants amb les polítiques municipals és un impacte molt destacable
del projecte. La Regidoria de Medi Ambient, per exemple, es va implicar molt en les propostes
relatives a l’Objectiu del Mil·lenni número 7 –garantir la sostenibilitat del medi ambient-, les
quals es corresponien directament amb polítiques d’àmbit municipal. Així, es van reforçar i
ampliar polítiques ja engegades, com:
• Mobilitat sostenible: ampliar el sistema de carrils bici amb nous trams i impulsar la
promoció de la xarxa de carrils bici de la ciutat.
• Estalvi d’aigua: adaptar pous en desús per al reg de les zones verdes en lloc del reg amb
aigua potable. S’han incorporat cinc nous pous.
• Gestió de residus: posar contenidors de recollida selectiva de deixalles en llocs públics,
instal·lant-los a tota la ciutat (abans faltava la fracció orgànica).
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• Ampliar les zones verdes: s’ha obert la zona verda de l’Ardiaca (11.000 m2) per fer-hi una
zona d’esbarjo; s’ha convertit l’aparcament de la Torre de l’Esquirol (300 m2) en zona
verda, i s’ha promogut una campanya de civisme a les zones verdes.
• Reutilització del material escolar. S’ha treballat per fer un estalvi d’electricitat.

Sostenibilitat
			

Els impactes positius tenen continuïtat més enllà de la
iniciativa concreta?

L’activitat realitzada suposa generar un exercici col·lectiu de participació activa per part dels infants,
que aprenen a ser conscients de les desigualtats Nord/Sud i alhora intenten fer aportacions de millora
per a la pròpia ciutat. Reforçar el coneixement del teixit social solidari i promoure la participació
activa a través de propostes concretes és sempre un element positiu, ja que genera voluntat de
formar part d’una ciutadania activa. A més, s’ha generat una instància de participació ciutadana –el
Consell d’Infants- que s’ha vingut a afegir a d’altres ja existents i que pot fàcilment tenir continuïtat
en el temps, com de fet està passant fins a dia d’avui.
Seria interessant revisar, d’aquí a cinc anys, si les vint iniciatives proposades pels infants han tingut
una translació efectiva en polítiques concretes -en algunes de les quals ja s’estava treballant des del
govern municipal-, per determinar així si les propostes han estat sostenibles en el temps. Es podrien
analitzar els aspectes següents:
• Mobilitat sostenible
• Estalvi d’aigua
• Existència de contenidors en llocs públics de recollida selectiva
• Ampliació de zones verdes
• Reutilització del material escolar
• Estalvi energètic
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Punts forts
De tot el que s’ha vist fins ara, es poden extreure diferents elements que ens permeten considerar
aquesta intervenció un exemple de bona pràctica que seria molt recomanable estendre a altres
municipis, tant per la necessitat d’enfortir els processos participatius i democràtics, com per treballar
els continguts que s’han tractat en aquesta edició.
• L’involucrament dels infants en mecanismes col·lectius i representatius per a la presa de
decisions.
• La implicació en la iniciativa per part dels infants, els pares i mares, els mestres i el conjunt
de la comunitat educativa en processos de participació, juntament amb totes les escoles de
la ciutat.
• La implicació favorable dels directors del centres escolars ha contribuït al fet que hi
participessin totes les escoles i totes les aules de 5è i 6è de primària de Cambrils.
• La transversalització de les tres regidories impulsores del projecte -Regidoria de Participació,
Regidoria d’Educació i Regidoria de Cooperació i Solidaritat- i de les diverses àrees
municipals, especialment Medi Ambient i Mobilitat.
• El bon funcionament democràtic del Consell d’Infants i la bona planificació i programació de
tots els passos, i també la qualitat dels debats i de les 20 propostes elaborades.
• El bon acompanyament per part dels tècnics de les regidories d’Educació i Solidaritat de
l’Ajuntament, la implicació de l’àrea de medi ambient i de la dinamització del procés per part
de l’organització Sinèrgies i de totes les ONGD participants (Entrepobles, Mans Unides i
Enginyeria Sense Fronteres).
• Bon suport de la Direcció General de Participació Ciutadana de la Generalitat de Catalunya
mitjançant el Pla de Barris, que pretén afavorir la participació i la cohesió social.
• Importància de sensibilitzar els infants sobre els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni
en uns moments de creixents desigualtats a escala mundial (i també local).
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Enllaços d’interès
Ajuntament de Cambrils

				

http://www.cambrils.org

AVALUEM. Anàlisi i Desenvolupament					 http://avaluem.cat
Enginyeria sense Fronteres					

http://catalunya.isf.es

Entrepobles

						 http://www.entrepobles.org

Mans Unides

					

Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni

http://www.mansunides.org
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals

							 http://objectiusdelmillenni2015.org
Sinèrgies. Recursos comunitaris

			

Vídeo sobre el Consell d’Infants
de Cambrils 				

http://www.avaluem.cat/cat/bonespractiques9/bp9.html

Contacte entitat executora
Ajuntament de Cambrils
Plaça de l’Ajuntament, 4
43850 Cambrils (Tarragona)
Tel. 977 794 579
http://www.cambrils.org

http://www.sinergies.cat
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Col·labora

Amb el suport de

www.avaluem.cat

Rocafort, 242 bis, 3r pis, 08029 - Barcelona Tel 93 322 17 36

avaluem@avaluem.cat

