Declaració del Consell dels Infants de Badalona (curs 2007-2008)
Què és el Consell?
El Consell és un espai de participació on ens trobem infants de Badalona per fer sentir la
nostra veu; un espai que ens permet aprendre coses de la nostra ciutat, sobre el que hi
passa i sobre noves maneres per millorar-la. És un espai on ens trobem nens i nenes de
diferents centres escolars i de lleure de Badalona per parlar de coses que volem millorar
de la nostra ciutat.
Creiem que el nostre esforç i les nostres reflexions com a infants i ciutadans, ens
permeten avançar cap a la ciutat millor que tots i totes volem. Estem convençuts que
cadascun de nosaltres podem contribuir a fer-ho possible.
El Consell vol ser un instrument per fomentar la participació dels infants en tots els
aspectes de la vida de la ciutat. Vol canalitzar les nostres inquietuds i iniciatives a l’entorn
de la planificació i gestió de la ciutat per a que s’enriqueixi amb les opinions i la mirada
dels infants.
El Consell de Participació dels Infants s’adreça a nens i nenes de 10 a 12 anys dels
centres d’educació infantil i primària, dels centres de lleure de la ciutat, o d’altres centres
educatius de la ciutat.
Per a què serveix?
El consell aporta coses a la ciutat perquè els infants ajudem a fer ciutat amb les nostres
aportacions.
Els infants amb les nostres reflexions i propostes vivim i veiem la ciutat més nostra.
Els infants veiem de manera més propera a l’administració i tot i les seves mancances,
comencem a pensar que formem part de la ciutat i comencem a percebre el bé públic com
a un bé de tots.
Què fem?
Parlem, reflexionem, coneixem i opinem sobre diferents temes de ciutat i després
expressem les nostres idees i propostes a l’alcaldia i al govern municipal per tal que es
pugui incorporar alguna de les nostres propostes a l’acció municipal.
Què guanyem participant al Consell?
Aprenem a escoltar als altres companys, a informar-nos per fer propostes, a negociar i/o
acceptar altres opinions. Aportem reflexions i propostes a la ciutat. Coneixem infants
d’altres centres.
El Consell és un punt de referència de la participació infantil a nivell ciutat. El Consell vol
ajudar en la creació d’una cultura de voler opinar, de no callar.

