ELABORACIÓ DEL REGLAMENT DE
PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE SABADELL
SESSIÓ DE TREBALL AMB El CONSELL D’INFANTS I
ADOLESCENTS

SÍNTESI DE LA SESSIÓ DEL 21 I 22 D’ABRIL DE 2021

Data, lloc i durada de la sessió

•
•
•
•

Data: 21/04/2021 i 22/04/2021
Lloc: Zoom
Inici: 18:05
Finalització:18:35

Participants

•

En representació del Consell d’Infants i Adolescents
- 15 nens/es

•

Dinamitzadors Consell
- Marc Serra
- Roser Garcia

•

Per part de l’equip tècnic de participació ciutadana de l’Ajuntament de Sabadell
- Montse Gibert: Cap del Programa de Democràcia Deliberativa i Eines de codi Obert
- Melcior Manau: Cap de Negociat de Participació Ciutadana
- Paula Peña: Cicles de Vida

•

Per part de l’equip de MOMENTUMLAB:
- Txell Valls
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Assumptes tractats

•

Introducció per part de MOMENTUMLAB sobre el Reglament de Participació Ciutadana
mitjançant una làmina amb dibuixos per informar i explicar quina és la seva funcionalitat.
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Dinàmica de treball amb el Cercle d’Entitats..

La dinàmica de treball proposada va consistir en dues qüestions:
1) Què és el que més us agrada de participar en el Consell?
2) Què podem fer per tal que nens i nenes puguin participar més?
Aportacions recollides en el marc de la sessió:
1. Què és el que més us agrada de participar en el Consell?

Experiències que estan funcionant
Els nens i les nenes que han participat en les dues sessions assenyalen com a temàtiques
d’interès dins del Consell els següents projectes:
•
•
•
•

Sobre la desforestació.
Sobre la pobresa i persones sense llar.
Sobre el feminisme.
Sobre l’homofòbia i el racisme.

Altres idees força a destacar sobre la motivació dels infants a l’hora de participar en el Consell:
-

Conèixer altres nens i nenes i fer amics.
És un espai on ens podem expressar i donar a conèixer les nostres idees.
Espai on poder donar la meva opinió i expressar els pensaments.
Es poden donar idees i escoltar idees.
Conèixer els punts de vista d’altres nens i nenes.
Espai on es fan debats i es poden arribar a conclusions.
Conèixer el que es fa a Sabadell.
Donar idees per ajudar a altres persones.

2. Què podem fer per tal que els nens i les nenes puguin participar més?
-

Difusió en els centres escolars i ampliar a centres concertats i privats.
Anar classe per classe per informar en què consisteix el Consell i quins projectes es fan.
Promoure la caixa de suggeriments que va impulsar el Consell per recollir més propostes.
Fer més activitats al carrer i cartells per informar què es fa al Consell.
Fer un vídeo de nosaltres per conscienciar la gent tot el que estem fent des del Consell.
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TAULELL INTERACTIU DE LA SESSIÓ DE TREBALL
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