
 

Propostes del Consell Infantil Municipal al Ple Municipal de 

Santa Perpètua de Mogoda per millorar la participació 

ciutadana 

 

Bon dia, senyor alcalde, senyors i senyores regidors, representants del Consell 

Infantil Municipal, senyors i senyores, 

Els infants de cinquè i sisè de primària de Santa Perpetua hem dedicat un 

temps al llarg del curs, juntament amb les nostres mestres, a pensar com 

podem participar en la vida del poble d’una forma activa i com es pot fer perquè 

tots els ciutadans i ciutadanes també ho facin. 

En la primera activitat que vam fer, vam comprovar que, quan les persones 

treballem en equip i tots posem de la nostra part perquè les coses surtin bé, els 

resultats de la feina són millors i, a més a més, normalment, estem més 

satisfets i contents que si ho fem sols. Per tant, que tothom participi és molt 

important per diverses raons: 

• primer, perquè quanta més gent pensi sobre un tema més idees podrem 

tenir i, per tant, és més fàcil trobar bones solucions als problemes, 

• segon, perquè hi ha feines molt complicades que no podríem fer-les 

sols, necessitem fer-les en grup, 

• tercer, perquè a tots ens agrada poder opinar i que se’ns tingui en 

compte a l’hora de decidir tot allò que ens afecta i, si es decideix una 

cosa entre tots, és més fàcil que ens en fem responsables, 

• i quart, perquè fent coses amb altres persones podem fer amics i passar-

nos-ho millor que fent-les sols. 

 



 

També vam pensar on podem participar i què vol dir participar. 

Vam dir que podem participar pràcticament a tot arreu: a la nostra família, fent 

les coses entre tots; a l’escola, fent les activitats i treballs en grup; en les 

activitats extraescolars, en els equips esportius, alguns de nosaltres al grup 

d’esplai El Refugi, a l’Escola de Música i a altres llocs. 

I també vam dir que es pot participar de diferents maneres: assistint a les 

activitats, donant la nostra opinió, fent les tasques, etcètera. 

En la segona activitat vam veure com es pot participar de forma individual, 

sense necessitat de formar un grup, donant la nostra opinió o fent queixes i 

suggeriments. Vam escriure cartes i vam enviar correus electrònics, alguns 

d’ells a diferents regidories de l’Ajuntament. En un dels correus electrònics que 

vam enviar li vam preguntar al regidor d’Esports, al senyor Martí Bayés, quan 

construirien la pista per anar en monopatí que l’ajuntament va dir que faria. El 

regidor va venir a explicar-nos-ho i després hem vist com ja s’està fent. Li 

volem agrair que vingués, que ens expliqués tot el que li vam preguntar i que 

ens escoltés. També vam aprofitar per dir-li altres coses que crèiem que es 

podrien fer. 

Així vam veure que enviar cartes o correus electrònics per donar la nostra 

opinió, o per preguntar les coses, de vegades funciona i et contesten, tot i que 

a altres correus electrònics no ens van contestar. 

En la tercera activitat vam conèixer algunes entitats i associacions de Santa 

Perpètua que van venir a les escoles i ens van explicar què fan. Van venir 

Santa Perpètua Solidària, la Coral Renaixença, els amics del camí de Sant 

Jaume, l’Associació contra el càncer de mama, el centre d’esplai El Refugi, 

l’Associació Lestes i el Club Esportiu Santa Perpètua. Des d’aquí els volem 

donar les gràcies per venir. 

En aquesta activitat vam veure que els nens i les nenes podríem fer més coses 

amb les entitats. Algunes idees que se’ns van acudir van ser que: 



 

• Podríem organitzar recollides d'aliments, medicaments o material escolar 

a les escoles juntament amb entitats com Santa Perpètua Solidària o 

Càritas, per exemple.  

• Podríem fer una plantada d'arbres amb les associacions de medi 

ambient.  

• Podríem fer un concert plegats, per Nadal o en un festival, amb la Coral 

Renaixença o podríem fer junts una classe de música  

• L'associació Lestes podria venir a l'escola a fer una classe relacionada 

amb l'estudi de la natura o amb la recollida selectiva de residus.  

• L'associació contra el càncer de mama podria venir a l'escola a explicar 

els tipus de càncer i altres detalls d'aquesta malaltia.  

• Podríem fer una excursió amb els amics del camí de Sant Jaume  

• I també vam pensar que els monitors de l'esplai El Refugi podrien fer 

jocs als patis de les escoles els dissabtes. 

 

Una altra activitat la vam dedicar a veure què pensa la gent dels polítics. Ser 

regidor o regidora és una forma molt intensa de participar en la vida del poble 

però, en canvi, els polítics, en general, no estan gaire ben considerats. Moltes 

vegades la gent pensa que cobren molt i treballen poc, que fan el que volen i 

que no escolten la gent o que es passen la vida discutint entre ells. Per això, 

vam fer unes entrevistes a alguns dels regidors i regidores, que es poden veure 

a la pàgina web del Consell, i els  vam preguntar què en pensaven ells de tot 

això. 

D’aquesta activitat vam treure algunes conclusions com, per exemple: 



 

- que és necessari que algú faci aquesta tasca, perquè els polítics fan les 

lleis, organitzen els serveis del poble i representen els ciutadans i les 

ciutadanes a l'hora de prendre decisions en l'Ajuntament. 

- Però, tot i això, hi ha gent que  pensa que no solucionen els problemes, 

per això hem dit que és important que els polítics parleu amb la gent per 

saber què volem, que sigueu honestos i sincers, que parleu entre 

vosaltres sense barallar-vos i que sigueu bons administradors. 

Després de tota la feina que hem fet, volem fer unes propostes per millorar la 

participació de la gent en la vida del poble. 

El primer tipus de propostes són coses que podem fer nosaltres i, en general, 

els ciutadans i ciutadanes: 

- Podem tenir cura del material que és comú. Per exemple, podem cuidar 

els llibres de lectura de l’escola perquè es puguin reutilitzar. 

- Podem ajudar els altres, especialment a la família a casa i als companys 

a l’escola. 

- Podem ajudar a mantenir l’escola i el poble net 

- Podem anar a l’Ajuntament, o enviar cartes o correus electrònics, per dir 

coses que s’han d’arreglar o per fer propostes. 

- Els adults poden anar a votar a les eleccions. Nosaltres no podem votar 

perquè no és legal,  però ens agradaria saber què proposen fer els 

diferents grups polítics abans de les eleccions, especialment aquelles 

coses que ens afecten com la millora de les escoles, dels parcs i espais 

de joc del poble, de les instal·lacions esportives, etcètera. 

- Podem anar a les entitats i associacions i col·laborar amb elles. 

- I podem participar en el Consell Infantil 



 

També hem fet unes propostes de coses que es podrien fer des de les escoles: 

- Fer més treballs en grup 

- Fer campanyes de solidaritat 

- Fer visites a l’Ajuntament o al Parlament de Catalunya. 

- Que les associacions i entitats vinguin a l’escola i fem coses junts. 

- Donar informació de les associacions 

- Fer enquestes i donar-nos oportunitats per donar la nostra opinió 

- Posar bústies per recollir les opinions, queixes i propostes. 

- Ensenyar-nos a prendre decisions en grup 

- Es podria fer un joc sobre la participació i el funcionament de la política 

També creiem que les associacions podrien fer coses per ser més conegudes i 

que la gent conegui el que fan: 

- Es podrien fer fullets o una guia que expliqui les entitats del poble. 

- Es podria fer una mostra o una fira d’entitats 

- Es podria fer una gimcana o una festa per promoure la participació 

- Podrien venir a l’escola i fer algunes activitats junts 

I, finalment, hem fet unes propostes de coses que podria fer l’Ajuntament: 

- Posar un correu electrònic o una pàgina web per fer propostes, queixes i 

suggeriments i fer-ne propaganda. 

- Fer enquestes perquè la gent doni la seva opinió quan es vulgui fer una 

obra o quan es vulgui fer un servei. 



 

- Explicar més el que s’està fent, en programes de la ràdio, a L’informatiu 

o anant a parlar amb les entitats i en xerrades a les escoles i als casals 

d’avis. 

- Es podria fer un lema i una campanya per animar la gent a participar i 

perquè el poble estigui més unit 

- Es podria donar més informació per saber quan són els plens i els temes 

que es tractaran perquè la gent pugui anar-hi. 

- Donar subvencions a les associacions perquè facin més activitats. 

- Continuar impulsant el Consell d’Infants i impulsar-ne altres com, per 

exemple, de joves o d’adolescents. 

Aquestes són les propostes que hem pensat els infants de Santa Perpètua.  

Moltes gràcies per la seva atenció. 

 

Santa Perpètua de Mogoda 

26 de maig de 2009 


