Alexandre Pallarès Cervilla, secretari de l’Ajuntament de Calafell.
CERTIFICO: Que el Ple de l'Ajuntament, en sessió de caràcter ordinari celebrada el dia 14
de novembre de 2019, adoptà, entre d’altres, l’acord que es transcriu literalment a
continuació:
MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE LA CUP I EN COMÚ PODEM
PER A LA CREACIÓ DE l’ ÒRGAN DE PARTICIPACIÓ “CONSELL D’INFANTS I
ADOLESCENTS DE CALAFELL”
EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Ramon Ferré i Solé

En molts casos prenem decisions (les persones adultes) en aspectes on els infants i
adolescents són protagonistes i en cap cas se'ls atorga la possibilitat de pronunciar-se
sobre els mateixos, ni cal dir; escoltar i estudiar propostes que puguin sorgir d'ells i
elles. Quina visió tenen els infants sobre els seus espais educatius? Quina és la seva
opinió envers a les instal·lacions esportives? I en relació a les zones d'esbarjo? Què
n'opinen de les prohibicions per jugar a l'espai públic?
Aquestes preguntes no els hi han estat mai realitzades des de les institucions del nostre
municipi, i és per això que creiem que la visió de l'infant i adolescent és necessària, i
alhora, única. La seva forma d'entomar els conflictes que els interpel·len directament,
l'actitud creativa, apassionada i sincera que desprenen, deixant a banda aquells
condicionants subjectius, i sovint superflus, que ens acompanyen a tots i totes aquelles
a les quals ens anomenem persones adultes.
De fet, al nostre municipi comptem amb uns antecedents històrics en aquest àmbit
que criden a viva veu la seva continuïtat, amb això ens referim a les Colònies Vilamar i
la seva República d'infants conscients i actius. La participació ciutadana dels infants va
néixer al nostre municipi de la mà de les colònies Vilamar, al 1922 on sorgí la primera
República Escola de Vilamar, on hi participaven uns 300 infants. Fou la primera a
l'estat espanyol d'aquestes característiques, un espai pedagògic on el joc, com a eina
d'aprenentatge, imperava i des d'aquesta metodologia és on, des de la CUP Calafell
proposem, han de viure la participació ciutadana els infants calafellencs per tal
d'esdevenir quelcom atractiu i alhora atorgar-li el reconeixement necessari. Cal
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La participació ciutadana com a motor de canvi per a apropar-nos a una societat més
empàtica, justa i saludable és un concepte el qual ha de ser promogut entre la
comunitat educativa per tal de créixer (i aprendre) en aquest dret. Des de la
Candidatura d'Unitat Popular creiem necessari aprofundir en aquest àmbit des de
l'etapa infantil de les nostres petites ciutadanes i ciutadans, la participació ciutadana
entesa com la implicació individual i col·lectiva envers a la millora del municipi partint
de l'esperit crític i la construcció col·lectiva d'accions amb una intenció regeneradora.
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reprendre l'esperit que va desaparèixer a l'any 1939 amb l'ocupació feixista del
Principat de Catalunya.
Molts municipis de l'estat han iniciat òrgans participatius per a infants sota el
paraigües dels Consells Municipals d'Infants i Adolescents, les experiències més
properes podrien ser el CMIAT de Tarragona,el CMIAT de Rubí, el Consell d'Infants de
Begues, el Consell de Infants de Sant Pere de Ribes o les primeres passes del Vendrell
en aquesta direcció.
Cal ampliar que aquests òrgans de participació locals també tenen els conseqüents
òrgans nacionals (Consell Nacional d'Infants i Adolescents de Catalunya) i estatals
(Trobades Estatals) on eleven els seus projectes i reivindicacions des dels municipis a les
institucions nacionals i estatals.

Ramon Ferré i Solé

"La primera decisió, la més important que cal prendre, és donar als infants el paper de
protagonistes, concedir-los la paraula, permetre'ls que s'expressin, que hi diguin la
seva. I, d'altra banda, nosaltres, els adults, hem de saber-los escoltar, hem de sentir el
desig d'entendre'ls i tenir la voluntat de prendre seriosament en consideració tot allò
que diuen els nens i les nenes. Evidentment, el que proposem per als infants val per a
tots els ciutadans: els vells, les persones amb diversitat funcional i els immigrants
extracomunitaris. Un cop més, l'infant que obre camí esdevé una garantia per a
tothom. Ningú no pot representar els infants sense preocupar-se de consultar-los,
escoltar-los i fer-los partícips de les decisions. Fer parlar els infants no vol dir, però,
demanar-los que resolguin els problemes de la ciutat, perquè els hem creat nosaltres, i
no ells, aquests problemes; vol dir que hem d'aprendre a tenir en compte les seves
idees i les propostes que ens facin. No és gens fàcil donar la paraula als infants, ni
entendre, de vegades, el que diuen. [...] Cal estar convençuts que els infants tenen
coses a dir-nos i a oferir-nos, i que aquestes coses són diferents de les que sabem i del
que som capaços de fer nosaltres, els adults. Per tant, paga la pena deixar-los que
expressin el que pensen de debò, i cal ajudar-los a alliberar-se dels estereotips i idees
que els hem ficat al cap i els hem posat davant dels ulls, amagant d'aquesta manera
els seus desitjós i la seva creativitat. Cal animar els infants perquè siguin atrevits,
perquè manifestin les seves necessitats, perquè inventin, i aleshores és quan sortiran
idees, les propostes i les aportacions. I, d'altra banda, hem de poder entendre els
infants i saber anar més enllà de la simplicitat aparent de les seves propostes: només
així aconseguirem que les idees que expressin ens ajudin a conèixer i poder tenir en
compte les seves necessitats, i també a fer que la ciutat esdevingui millor per a
tothom."
Entre els drets fonamentals de la infància reconeguts per la Convenció Internacional
dels Drets de les nenes i dels nens del 1989, aprovada per l'Assemblea General de les
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Un dels pedagogs capitals en la creació i promoció dels consells municipals d’infants ha
estat en Francesco Tonucci i en aquest fragment resumeix com ningú la necessitat
d’atorgar òrgans reals de participació als nostres infants i adolescents.
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Nacions Unides, hi figura la participació dels nens i de les nenes en els assumptes
públics. El dret a la participació també està emparat per la Constitució Espanyola i
l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, per això no podem deixar de banda, des de cap
àmbit i encara menys des de les polítiques municipals, la possibilitat d'obrir vies i
instruments que la garanteixin, també als infants i adolescents. El Consell d'Infants i
Adolescents de Calafell ha de ser un òrgan de participació de les nenes i nens del
municipi. Un espai on poden exercir, com a ciutadanes que són, el seu dret a
reflexionar, expressar la seva opinió, debatre, prendre decisions i elevar a plenari les
seves propostes, amb la finalitat de contribuir a millorar el seu municipi. Aquesta
moció neix amb la voluntat d'aconseguir que els infants i adolescents d'avui i de demà
visquin en la seva ciutat sent-ne part activar desenvolupant la seva capacitat crítica i
fent sentir la seva veu. És l’hora que els infants i adolescents de Calafell tinguin
l'oportunitat d'exercir el seu dret de participació amb totes les garanties.
Atenent-nos als drets dels infants recollits en acords supraestatals:
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Declaració dels Drets dels Infants de 1959
Principi 7 "...Se li donarà una educació que afavoreixi la seva cultura general i li
permeti en condicions d'igualtat d'oportunitats, desenvolupar-se en les seves aptituds i
el seu judici individual, el seu sentit de responsabilitat moral i social, i esdevenir un
membre útil de la societat."

Article 12.1: "Els estat membres han d'assegurar a l'infant amb capacitat de formar
judici propi el dret a manifestar la seva opinió en tots els afers que l'afectin. Les
opinions de l'infant han de ser tingudes en compte..."
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-Ampliats a la Convenció dels Drets de l'infant al 1989

Per tot l'exposat, els Grups municipals de la Candidatura d'Unitat Popular- Alternativa
Municipalista (Amunt) i En Comú Podem de Calafell proposen al Ple de l'Ajuntament
els següents
ACORDS

SEGON.-Crear l'òrgan Consell Municipal d'Infants i Adolescents de Calafell i realitzar
les aportacions oportunes, a mode d'excepció, en el Títol V del Reglament de
Participació Ciutadana (publicat al BOPT el 2/2/2019). Elaborant una organització,
funcionament, Règim Intern i selecció dels infants participants garantistes basats en els
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PRIMER.-Realitzar tallers de participació ciutadana, vinculant-los als valors i
funcionament dels Consell municipal d'infants i adolescents, als centres educatius del
municipi durant aquest curs escolar prioritzant aquells infants que el curs vinent
puguin ser sensibles de poder participar en l'òrgan .
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principis que emanen del mateix Reglament de Participació Ciutadana i els drets que
emanen de la Declaració dels Drets dels Infants i l'ampliació dels mateixos a la
Convenció dels Drets de l'infant.
TERCER.-Treballar per un Pla Local d'Infància que agrupi les diferents intervencions
vinculades a aquest col·lectiu, i promoure de noves, tenint en compte a tota la
comunitat educativa.
QUART.-Donar compte de la resolució d'aquesta moció als diferents agents de la
comunitat educativa i als organismes competents.
El Ple de la Corporació de conformitat amb la moció presentada i per unanimitat,
adopta el següent acord:
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Ramon Ferré i Solé
Alexandre Pallarès Cervilla

I per que consti, signo aquest certificat amb la salvetat del text definitiu de l’acta.
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ÚNIC: Aprovar integrament la moció presentada pels grups municipals de la CUP i En
Comú Podem per a la creació de l’ Òrgan de participació “ Consell d’Infants i
Adolescents de Calafell”.
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