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Consell d’infants de Cornellà: 
«Poder expressar les nostres 
idees per fer créixer la ciutat»
El consell dels infants de Cornellà de Llobregat es va crear fa deu 
anys com a espai perquè els nens i les nenes de la ciutat refl exionin, 
dialoguin i facin propostes sobre aspectes de la seva vida quotidiana
a la ciutat. Actualment, el consell està integrat per 31 nens i nenes 
d’entre 10 i 12 anys 

TEXT: Sònia Broto, Directora del Departament de Polítiques de Família de Cornellà de Llobregat
FOTO: Ajuntament de Cornellà de Llobregat

l Consell dels Infants de 
Cornellà de Llobregat es 
va constituir  el 13 de juny 
de 2002 i està vinculat al 
Departament de Políti-

ques de Família de l’Ajuntament 
d’aquesta ciutat. És un consell de partici-
pació infantil en el qual es dóna un espai 
als infants per poder pensar, raonar, refl e-
xionar, dialogar i fer propostes sobre 
aspectes que formen part de la seva vida 
quotidiana a la ciutat, comentant les 
seves necessitats i els seus desigs, podent 
d’aquesta manera els adults escoltar la 
seva paraula. És, també, un treball d’edu-
cació en valors tenint present que cal 
que la ciutat sigui un espai comú de con-
vivència i de relació per a les persones.

Actualment, el Consell dels Infants 
està integrat per 31 nens i nenes d’entre 
10 i 12 anys. L’àmbit on es desenvolupa 
l’elecció dels consellers i conselleres és a 
l’escola. El procediment  per a la desig-
nació dels consellers i conselleres es rea-
litza a partir d´un treball que realitzen a 
l´aula els alumnes de 4t de primària, com 
pot ser un dibuix, text, etc. sobre un 
tema relacionat amb la ciutat. Així, cada 

aula escull el seu representant 
democràticament. 

La seu del Consell 
d’Infants està ubi-

cada en una 
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Projectes de
participació infantil

E

Al consell participen nois i noies  d’entre 10 i 12 anys escollits pels seus companys d’escola
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nya sobre civisme, amb l’objectiu de 
generar conductes cíviques per la millora 
de la convivència  a la ciutat.

Cornellà és una ciutat amb una ampli 
recorregut en l’àmbit de la infància i la 
família i s’han potenciat els drets i deures 
dels infants i els seus interessos des de 
diferents serveis, programes i activitats.

En aquest sentit cal destacar que el 
novembre de 2010 es va fer un reconei-
xement com a Ciutat Amiga de la Infàn-
cia per part d’UNICEF-Espanya a la tasca 
de participació infantil i al suport a la 
infància i a les famílies en les diferents 
polítiques locals. 

Eina per a millorar la ciutat
En la darrera sessió del curs vam pregun-
tar a les nenes i nens que en formen part 
què aporta el Consell. Les seves respos-
tes van ser les següents: «Serveix per 
millorar les coses de la ciutat». «El consell 

15

sala del Castell de Cornellà, un edifi ci 
emblemàtic de la ciutat. Les sessions són 
mensuals d’una hora i mitja de durada, 
on es treballa en grups elaborant pro-
postes de millora  de temes relacionats 
amb la ciutat que  fi nalment són consen-
suades per tot el grup. Les propostes són 
presentades a l´alcalde i els regidors/res 
corresponents, donant la resposta als 
infants d’aquelles que es poden realitzar 
i de les que no, argumentat-ne el per-
què.

Treball del consell
Cada any se celebra el 20 de novembre el 
dia Internacional de la Infància i el Con-
sell d’infants, com a òrgan de representa-
ció dels infants de Cornellà, participa en 
aquest acte. Es treballa sobre els drets 
dels infants i es participa directament en 
aquesta festa. A l’escola es trameten uns 
fulletons per facilitar el treball dels drets i 
deures amb l’alumnat. 

Des de la seva constitució l’any 2002, 
el consell ha treballat diferents temàti-
ques i/o projectes:
- Curs 2002-2003: projecte d’elaboració 
del logo del Consell i projecte de remo-
delació de la Plaça Enric Prat de la Riba.
- Curs 2003-2004: projecte de la festa dels 
reis a Cornellà.
- Curs 2004-2005: projecte dels valors a la 
ciutat. 
- Curs 2005-2006: campanya cívica.
- Curs 2006-2007: projecte del Campa-
ment Oriental Mag Maginet.
- Curs 2007-2008: projecte d’activitats 
lúdiques per infants.
- Curs 2008-2009: programa per infants a 
la Festa Major.
- Curs 2009-2010: Festival Internacional 
de Pallassos Memorial Charlie Rivel de 
Cornellà de Llobregat.
- Cursos 2010-2011 i 2011-2012: campa-

ajuda als grans a saber com ens agrada-
ria a nosaltres la ciutat». «Els infants de 
cada escola poden expressar les seves 
idees». «El consell permet que ens conei-
xem nens i nenes d’altres escoles». 
«Podem donar la nostra opinió sobre la 
ciutat». «També per veure el punt de vista 
dels infants sobre la ciutat». «Podem 
expressar les nostres idees per fer créixer 
la ciutat».

En general ens van comunicar que 
és un espai d’opinió dels infants sobre els 
assumptes de la ciutat que els afecten i 
també perquè la ciutat tingui una visió 
del punt de vista dels nens i nenes, 
contribuint d’aquesta manera a 
millorar la ciutat i fer-la créi-
xer des del punt de vista 
dels drets dels 
infants amb la 
seva partici-
pació. 

Els darrers dos cursos, el consell d’infants ha treballat en una campanya sobre civisme


