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Agraïments
A tots els consellers i conselleres
El llibre que teniu a les mans és el resultat de més de 10 anys continuats de feina conjunta amb prop de 1.000 infants i adolescents
de la ciutat que, curs darrere curs, han format part del Consell de
Nois i Noies de l’Hospitalet. Sense ells i elles cap dels projectes que
aquí s’exposen no hauria estat possible, en són els veritables protagonistes.
Però a part de protagonitzar totes les experiències de participació i
transformació de la ciutat que trobareu en aquest llibre, els consellers i conselleres també han contribuït a fer-nos millors ciutadanes
i, sobretot, a enriquir dia a dia la qualitat del nostre treball.
Sense ells i elles el Consell no hauria pogut créixer i el nostre bagatge com a educadores seria molt més pobre.
És per això que volem aprofitar aquestes pàgines per agrair-los la
seva insubstituïble aportació i donar-los les gràcies.
Així doncs, consellers i conselleres, us donem públicament les gràcies...
per haver-nos ensenyat a mirar la ciutat amb els vostres ulls,
per haver-nos contagiat entusiasme i determinació,
per superar pors i vergonyes i alçar la vostra veu,
per confiar en nosaltres i deixar-vos acompanyar,
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per creure que és possible fer-ho tot plegat una mica millor,
per demostrar que el diàleg i l’argumentació permeten avançar,
per treure el millor de nosaltres i de vosaltres,
per fer molta feina amb molt poc temps,
per assumir amb compromís i responsabilitat tants reptes,
per dedicar a la ciutat una part important del vostre temps,
per exercir de ciutadans i ciutadanes i estimar aquesta ciutat.

MOLTES GRÀCIES!

Carolina Batet i Susagna Escardíbul

PRESENTACIÓ
L’Hospitalet va decidir fa quinze anys la seva adhesió a la Carta de
Ciutats Educadores. Aquest fet va mostrar la voluntat del govern
municipal de convertir-nos en una Ciutat Educadora on tothom
educa i és educat i on tots els elements quotidians de la ciutat es
pensen en clau educativa.
Un dels principis d’aquesta Carta aposta per fer possible la participació dels infants i dels joves en les decisions importants de la ciutat i aconseguir que siguin ciutadans i ciutadanes responsables i
compromesos, des de ben petits, en la transformació del seu entorn
més immediat.
El Consell de Nois i Noies, nascut com a conseqüència d’aquest
desig de ser Ciutat Educadora, és una de les màximes expressions
d’aquesta participació ciutadana que volem cultivar des de la infància. Així, des dels deu anys els nois i les noies poden influir en el
govern de la ciutat dissenyant un espai públic, pensant el funcionament d’un equipament, desmuntant rumors i tòpics, organitzant
un acte cultural, promocionant el transport públic, adaptant l’exposició del museu de la ciutat o proposant la instal·lació d’un hort
urbà.
Aquestes accions, a més, també s’emmarquen dins de la metodologia pedagògica de l’Aprenentatge-Servei que uneix en una mateixa acció el treball per a la comunitat amb l’aprenentatge d’una
part del currículum de l’alumne. Els nois i noies del Consell aprenen
molt tot fent un compromís per a la seva ciutat.
Aquests infants i joves també aprenen a representar el seus companys i a mesurar tots els punts de vista davant d’una determinada
temàtica. Aprenen a destriar allò que és important del que no ho és
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tant, a respectar aquelles opinions que no coincideixen amb les
seves i aprenen a prendre decisions. Una veritable escola de ciutadania, de democràcia i de bona governança.
Per totes aquestes raons aquest llibre que publica el Centre d’Estudis de l’Hospitalet amb el suport de l’Ajuntament és un bon instrument per explicar al conjunt de la ciutadania el que ha significat el
bon treball de centenars d’infants i joves. Un treball que no solament ha estat una bona acció participativa sinó que ha transformat
realment la ciutat deixant una bona petjada.
Jaume Graells Veguin

Tinent d’alcalde d’Educació i Cultura
Ajuntament de l’Hospitalet

