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L’experiència
de
participar
Susagna Escardíbul

Durant més de deu anys el Consell de Nois i Noies ha estat una experiència de participació per a gairebé 1.000 nois i noies de L’Hospitalet.
Les pàgines següents mostren diferents moments de desenvolupament del projecte, posant l’èmfasi en la vivència que n’han tingut els
seus protagonistes.
La seqüència de les imatges intenta reproduir el calendari d’activitats
al llarg d’un curs, l’inici del qual està marcat pel Plenari de Constitució. A continuació les imatges il·lustren diversos moments del treball
de cada un dels grups, així com la didàctica i metodologia que s’utilitza en cada sessió.
Després es mostra com es porta a terme el Segon Plenari, dedicat al
treball intern de cada una de les seccions del CNiN (Primària i Secundària), on els consellers i conselleres comparteixen la seva experiència de participació, alhora que es coneixen més entre ells i
descobreixen aspectes de la ciutat —organització municipal, teixit associatiu, experiències... —relacionats amb els temes que treballen.
Finalment, les imatges també ens portaran fins al tercer plenari o de
Tancament, el moment en què els consellers i conselleres exposen el
resultat de la feina realitzada. Hem volgut destacar els assoliments i
la petjada que ha deixat el Consell de Nois i Noies a la ciutat dedicant
una part del capítol a mostrar aspectes concrets de diverses intervencions: aquestes són les evidències d’un projecte que és de participació, protagonisme infantil i transformació de l’espai urbà.

I. EL PLENARI DE CONSTITUCIÓ DEL
CONSELL DE NOIS I NOIES
El Plenari de Constitució és un moment
important. Tots els nois i noies, tant de Primària
com de Secundària, són nomenats consellers i
consellers a la Sala de Plens de l’ajuntament
i assumeixen el compromís de treballar per
millorar la ciutat.
Plenari de constitució del
primer Consell de Nois i
Noies. 6 de febrer 2003.
Saló de Plens de
l’ajuntament. Presideix l’acte
l’alcalde, Celestino
Corbacho, el regidor de
Cultura i Educació, Joan
Francesc Marco, i la regidora
delegada d’Educació,
Montserrat Company.

Plenari de constitució.
Novembre 2015. Presideix
l’alcaldessa, Núria Marín i el
regidor d’Educació i
Cultura, Jaume Graells.
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Els consellers de secundària
donen la benvinguda als
nous consellers i conselleres.
2014.

Els consellers de primària
durant la intervenció de
benvinguda als nous
consellers i conselleres.
2015.
Paraules de benvinguda a
càrrec dels consellers de
l’escola Milagros Consarnau.
Curs 2006-2007.

El plenari de constitució (
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Nomenament i
lliurament del carnet
que els acredita com a
consellers i
conselleres. 2003.

Foto de grup.
Palauet de
Can Boixeres. 2003.
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Foto de grup davant de
l’ajuntament. 2011.

Després del I Plenari els
consellers es reuneixen
per parlar dels encàrrecs i
repensar el projecte. Sala
Harmonia. 2014.

El plenari de constitució (
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Activitats de coneixença per
treballar el sentiment de
pertinença al Consell i la relació
amb els altres consellers i
conselleres. 2015.

Carta de l’alcaldessa
per als consellers i
conselleres de
primària.
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La premsa es fa
ressó de la
constitució del
Consell

El plenari de constitució (
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L’informatiu dels barris de Santa
Eulàlia i Granvia Sud. 2006.

Diari de l’Hospitalet. 2009.
Diari de
l’Hospitalet.
2015.

II. EL TREBALL I LES ACTIVITATS DELS
GRUPS
Els consellers i conselleres de Primària i Secundària
desenvolupen la seva activitat en petits grups de
treball organitzats per barris. Això els permet
participar activament i intervenir en la seva realitat
més propera.

primària

Els grups
reflexionen
sobre les seves
funcions com a
consellers i
conselleres.
Curs 2007-2008.
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Les dinàmiques de grup
ens serveixen per reforçar
la cohesió entre els infants
i alhora permeten treballar
continguts del projecte de
forma lúdica i amena.
Curs 2010-2011.

Reunits a la regidoria
del Centre per
conèixer el
funcionament de les
festes majors del
barri. Projecte La
Festa Major del meu
barri.
Curs 2005-2006.

El treball dels grups (

A Primària moltes de les
activitats que
s'introdueixen esdevenen
tasques que els
conselleres i conselleres
dinamitzaran després a la
seva escola. Projecte Viu
l’Esport Net.
Curs 2012-2013.

Al carrer, detectant
barreres arquitectòniques.
Provant una fitxa
d’observació que més tard
es treballaria a l’aula.
Curs 2006.2007.
Projecte Fora Barreres.
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Al Casal de Gent Gran de Sant
Josep. Gent gran i
consellers/es reflexionant
plegats sobre els problemes
d’accessibilitat a la ciutat.
Curs 2006.2007.
Projecte Fora Barreres.

Reunits a la biblioteca del
Casal de Gent Gran del
Centre. Coneixent la labor
dels casals a la ciutat.
Curs 2006.2007. Projecte
Fora Barreres.

Reunió a l’escola La
Marina. El col·lectiu de
gent gran participa de
les reunions del Consell
com un membre més.
Curs 2006-2007.
Projecte Fora Barreres.

El treball dels grups (
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Fer el buidat de
les propostes de
noms de carrer
va ser una tasca
molt complexa
degut al gran
nombre de
propostes
rebudes i va
generar un
procés de debat
molt viu i
participatiu.
Projecte El Nom
del Meu Carrer.
Curs 2010-2011.
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Debat sobre hàbits
saludables. Aportacions dels
grups classe que són
presentades pels
consellers/es a les reunions
del Consell.
Projecte La Salut a la ciutat.
Curs 2009-2010.

Estendre la participació
a les escoles. Concurs de
pictogrames per
fomentar hàbits
saludables. Projecte La
Salut a la ciutat.
Curs 2009-2010.

El treball dels grups (

Els consellers/es del
grup de Bellvitge,
reunits a la biblioteca
municipal dialoguen
amb el Sr Lluís
Esteve,tinent alcalde
d’Educació i Cultura,
per conèixer l’aplicació
dels drets de l’infant a
la ciutat.
Projecte
Coneix i aplica els
drets de l’infant.
Curs 2014-2015.

Procés de creació de la
bústia del Consell.
Maqueta escollida entre
més de 30 propostes.
Projecte Més
Participació.
Curs 2015-2016
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Murals a l’escola. Eina que
ajuda a donar visibilitat al
projecte.
Escola Milagros Consarnau.
Curs 2006-2007.

Escola Joan
Maragall. Curs
2010-2011.

Centre
d’Estudis
Joan XXIII.
Curs 20072008.

El treball dels grups (

87

secundària
El treball dels grups de
Secundària implica debatre,
fixar calendaris, prendre
decisions….
Curs 2004-2005.

Sovint també cal treballar
sobre plànols i dibuixar
projectes. Sessió de treball
del Grup d’Espai Públic,
Medi Ambient i Coneixement
de la Ciutat.
Curs 2011-2012.
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Moltes vegades amb les
mateixes eines i
procediments que utilitzen
els arquitectes. Sessió de
treball del Grup d’Espai
Públic, Medi Ambient i
Coneixement de la Ciutat.
Curs 2011-2012.

Però en realitat per analitzar
i imaginar de forma diferent
els espais de la ciutat hi ha
molts recursos possibles.
Sessió de treball del Grup
d’Espai Públic,
Medi Ambient i Coneixement
de la Ciutat.
Curs 2011-2012.

El treball dels grups (
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A poc a poc
les idees van
prenent
forma. Esbós
del Grup
d’Espai
Públic, Medi
Ambient i
Coneixement
de la Ciutat
per a la plaça
Puig i Gairalt.
Curs 20082009.

Proposta per a la decoració de les mitgeres
del parc de la Marquesa amb un poema
d’Antonio Machado. Grup d’Espai Públic,
Medi Ambient i Coneixement de la Ciutat.
Curs 2006-2007.
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A vegades cal
compartir la
sessió de treball
amb els tècnics
municipals.
Sessió de
treball del Grup
d’Espai Públic,
Medi Ambient i
Coneixement de
la Ciutat.
Curs 2011-2012.

Però trepitjar el
carrer és essencial
per transformar-lo.
Grup d’Espai
úblic, Medi
Ambient i
Coneixement de la
Ciutat.
Curs 2010-2011.

El treball dels grups (
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Visita als horts
socials de
Can Boixeres amb
els voluntaris de
la Creu Roja. Com
funciona, quines
plantes s’hi
conreen, què
podem cuinar?
Grup d’Espai
Públic, Medi
Ambient i
Coneixement de la
Ciutat.
Curs 2013-2014.

Pel Grup de
Mitjans de
Comunicació,
realitzar un
programa de
ràdio implicava
unes hores de
planificació i
preparació.
Grup de
Mitjans de
Comunicació.
Curs 2009-2010.

92

) EL CONSELL DE NOIS I NOIES DE L’HOSPITALET

En el moment de l’emissió en directe calia estar concentrats i atents a les instruccions dels tècnics. Grup de Mitjans de Comunicació. Curs 2009-2010.

El maquillatge i l’atrezzo són essencials a l’hora de rodar un vídeo del
Projecte Desmuntatòpics. Grup de
Mitjans de Comunicació.
Curs 2013-2014.

El treball dels grups (

Comença el rodatge!
Grup de Mitjans de
Comunicació.
Curs 2014-2015.

Per als nois i noies del Grup d’Ús
del Temps Lliure que organitzen
L’HospiSona un dels moments que
porta més feina és animar els
grups de música de l’Hospitalet a
participar al concert. Els cartells
que pengen a tots els instituts és
una bona manera de fer-ho.
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Després vindrà la feina
a la Salamandra on,
entre d’altres, hauran
de fer de jurat i
presentar els grups del
concert. Grup d’Ús
del Temps Lliure.
L’HospiSona.
Curs 2012-2013.

III. EL SEGON PLENARI
Aquest plenari el realitzen per separat el grup de
Primària i el de Secundària. Aquesta trobada
—acostuma a durar entre 3 i 4 hores!— serveix per
treballar la cohesió i la identitat del Consell,
alhora que permet aprofundir en algun aspecte
concret els temes que s’estan treballant.

primària
Treballant amb la
Blanca Atienza
criteris
d’accessibilitat.
Projecte Fora
Barreres.
Curs 2006-2007.

Moment de germanor al casal
de la gent gran de Santa
Eulàlia després de treballar
plegats sobre el problemes
de les barreres
arquitectòniques.
Projecte Fora Barreres.
Curs 2006-2007.
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Coneixent les cotxeres del
Bus. Projecte Ens movem per
l’Hospitalet.
Curs 2007-2008.

Amb el Sr. Joan
Castro. Àrea de
Mobilitat i
Cooperació de
l’ajuntament lliurant
un informe del
treball de diagnosi
fet sobre el grau de
comunicació entre
els serveis públics i
els transports
públics. Projecte Ens
movem per
l’Hospitalet.
Curs 2007-2008.

Taller sobre
canvi
climàtic per
aprofundir
en la
temàtica de
la mobilitat
sostenible.
Projecte
Ens movem
per
l’Hospitalet.
Curs 20072008.

El segon plenari (
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Als estudis de TV Hospitalet
coneixent a fons el seu
funcionament i la seva
programació. Projecte Anem
a veure la tele.
Curs 2009-2010.

Entrevista amb el
Sr. Alejandro Mora. Serveis
Urbanisme de la ciutat i
membre comissió
Nomenclator.
Projecte El nom del meu
carrer.
Curs 2010-2011.
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Al centre cultural de
Collblanc–la Torrassa.
Taula rodona amb
diverses entitats
socials de la ciutat
reflexionant sobre els
beneficis terapèutics
dels horts urbans.
Projecte Fem un hort
urbà per a l’Hospitalet.
Curs 2011-2012.

Els consellers/es visiten el museu de la ciutat i fan observacions. Projecte Un museu també per als infants. Curs 2013-2014.

El segon plenari (

Diàleg amb Puri
Loscos i Josep
Maria Solías,
Museu d’Història
de la Ciutat, per
intercanviar idees i
propostes de
millora sobre el
museu. Projecte
Un museu també
per als infants.
Curs 2013-2014.

Els consellers i
conselleres
comparteixen
diferents punts
de vista sobre
els drets que
més els
preocupen.
Projecte
Coneix i aplica
els drets de
l’infant.
Curs 20142015.
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Els mitjans de
comunicació es
fan ressò del
progrés dels
projectes.

El segon plenari ( 101

secundària

Preparació
del
material
per a la
celebració
del segon
plenari.
Curs 20062007.
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El segon plenari acostuma a durar
gairebé tres hores! Programa per a la
sessió del curs 2014-2015.

Tots els consellers i
conselleres de Secundària
en una sessió del segon
plenari del curs 2005-2006.

El segon plenari ( 103

Els consellers i
conselleres del
Grup d’Espai
Públic, Medi
Ambient i
Coneixement
de la ciutat
expliquen a la
resta de companys el seu
projecte.
Segon plenari
del curs 20112012.
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Fent propostes per al Pla de Mobilitat Urbana de l’Hospitalet. Segon plenari curs 2011-12.

El segon plenari ( 105

Els consellers i
conselleres es
divideixen per treballar
en grup. Segom plenari
a L’Harmonia.
Curs 2014-2015.
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Adreçant-se
als mitjans
de
comunicació.
Curs 20122013.

També hi ha
espai per
divertir-se i
relacionar-se!
Jugant a
corfball.
Segon plenari
curs 20102011.

IV. EL PLENARI DE TANCAMENT

En el Plenari de Tancament, els consellers i
conselleres mostren el resultat de la feina
realitzada al llarg de tot el curs i la comparteixen
amb el Govern de la ciutat. És el moment en què el
bagatge adquirit dóna peu al diàleg i la interlocució
entre els infants i els adults.

Els consellers i les
conselleres mostren les
seves credencials per assistir
al Plenari final.

108 ) EL CONSELL DE NOIS I NOIES DE L’HOSPITALET

Tots els grups
fan una
valoració del
curs i
expressen les
seves opinions
i expectatives
per al curs
vinent.

El plenari de tancament ( 109

Les valoracions queden exposades en un gran mural.

110 ) EL CONSELL DE NOIS I NOIES DE L’HOSPITALET

Moments abans de començar el plenari, fent una lectura de les valoracions dels consellers i les conselleres.

Els consellers i les conselleres exposen el treball realitzat al llarg del
curs, davant les autoritats, professorat, entitat i famílies.

El plenari de tancament ( 111

112 ) EL CONSELL DE NOIS I NOIES DE L’HOSPITALET

En el tancament del projecte Fora Barreres
també va participar una representació del
col·lectiu de gent gran.

El grup de
primària i el
grup de
secundària fa
lliurament de la
memòria del
treball a les
autoritats.

El plenari de tancament ( 113

L’alcalde Celestino
Corbacho dirigint
unes paraules
després de les
exposicions dels
infants.

L’alcaldessa Núria Marín atenent les preguntes i les
inquietuds dels consellers/es durant la celebració
del plenari.

114 ) EL CONSELL DE NOIS I NOIES DE L’HOSPITALET

Foto de grup. Curs
2006-2007. Auditori
del centre cultural
de la Bòbila.

La premsa local es fa ressò del tancament del curs
2004-2005, tot destacant les preguntes que els consellers i conselleres van realizar a l’alcalde.

V. LA PETJADA DEL CONSELL DE NOIS I
NOIES A LA CIUTAT
Resseguir la petjada del Consell de Nois i Noies a la ciutat és
descobrir una infinitat d’intervencions que transformen el dia
a dia de la ciutat fent-la més pròxima i amable per a tothom.
També existeix una altra petjada, aparentment menys visible,
però que tanmateix impregna tots els adults que al llarg
d’aquests anys hem pogut compartir la tasca del Consell de
Nois i Noies. Ens referim a com la seva manera de veure i
entendre la ciutat ens ha millorat com a ciutadans i
ciutadanes, a com hem pogut millorar gràcies a la seva
participació, tot descobrint la creativitat i la potència de les
propostes dels infants i adolescents de l’Hospitalet.

primària

Els programes de
les festes majors
inclouen les
propostes dels
consellers/es.
Projecte La festa
major del meu
barri.
Curs 2005-2006.
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Acte d’arranjament dels
semàfors de la ciutat per
incloure mòduls sonors.
Projecte Fora Barreres.
Curs 2006-2007.

La premsa de
la ciutat es fa
ressò del
projecte Fora
Barreres.
Curs 20062007.

“Són experiències en les quals val la
pena participar”

La petjada del Consell ( 117

Campanya de sensibilització sobre l’ús del bus. Els cartells es van col·locar
a les marquesines dels autobusos a tots els districtes de la ciutat. Projecte
Com ens movem per l’Hospitalet? Curs 2007-2008.
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Publicació de l’OMIC amb les
propostes dels consellers sobre
hàbits saludables.
Projecte La salut a la ciutat.
Curs 2009-2010.

“El més important és que he fet amics
d’altres escoles i hem compartit
experiències inolvidables que alhora
he compartit al companys de la meva
escola”

La petjada del Consell ( 119

La Plaça UNICEF.
Nom elegit pel
Consell de Nois i
Noies.
Projecte El Nom del
meu carrer.
Curs 2010-2011.

“Ha estat bé el contacte que hem
tingut amb l’alcalde perquè ens
connecta amb la seva realitat i ell ens
ha pogut dir què pensa de la feina que
hem fet nosaltres. “
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Inauguració
del primer
hort urbà de
la ciutat.
Projecte Fem
un hort urbà
per a
l’Hospitalet.
Curs 20112012.

La petjada del Consell ( 121

Campanya de sensibilització sobre l’esport net. En col·laboració amb el Consell Esportiu de la ciutat. Projecte Viu l’esport net. Curs 2012-2013.

“Estic contenta d’haver format part
del Consell perquè he conegut
companys d’altres escoles i he pogut
compartir experiències amb altra
gent.”

122 ) EL CONSELL DE NOIS I NOIES DE L’HOSPITALET

Carta adreçada a les
famílies per
sensibilitzar-les sobre
bons hàbits a l’esport.
La carta es va repartir a
través de les AMPAS de les
escoles.
Projecte Viu l’esport net.
Curs 2012-2013.

La petjada del Consell ( 123

Acte d’inauguració del
Museu de la Ciutat. El
museu es transforma a
partir de les idees dels
infants.
Projecte Un Museu també
per als infants.
Curs 2013-2014.
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Imatges del quadern de jocs dissenyat pels consellers/es per dinamitzar
l’exposició del museu. Projecte Un Museu també per als infants. Curs
2013-2014.

La petjada del Consell ( 125

secundària
Un dels primers projectes
culminats pel Consell de Nois
i Noies de Secundària va ser
una campanya de
sensibilització cap als
nousvinguts. 2003-2005.
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Les paraules d’Antonio
Machado a les mitgeres del
Parc de la Marquesa.
Curs 2006-2007.

Així s’anunciava i se celebrava el primer
concert de L’HospiSona, quan encara no se
celebrava a la Sala Salamandra.
Curs 2005-2006.

La petjada del Consell ( 127

Primer concert de L’HospiSona. Curs 2005-2006.

Primer concert de L’HospiSona. Curs 2005-2006.

“Hi havia uns objectius marcats que
hem aconseguit. Ho hem fet genial i
hem anat més enllà, ja que hem
gaudit de l'experiència, hem conegut
més el barri que ens envolta i alguns
edificis de la nostra ciutat i, el que és
més important, hem fet nous amics
treballant tots junts”
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Durant deu anys seguits ha estat una
activitat adreçada especificament al
públic adolescent en el marc de les
Festes de la Primavera. L’han organitzat el Grup d’Ús del Temps Lliure del
CNiN i la Sala Salamandra.
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Proposta de
remodelació de la
plaça Ibèria.
Curs 2005-2006.

El Grup d’Espai
Públic, Medi Ambient
i Coneixement de la
ciutat mostra als
tècnics municipals les
seves propostes per a
fer de vianants els
carrers Sant Ramon i
Martí Codolar.
Curs 2011-2012.
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“De difondre els vídeos a les aules hem
pogut viure en la nostra pell que els
joves també ens deixem portar pels
tòpics i rumors que escoltem a casa i a
la televisió.”
Els videos del projecte
Desmuntatòpics estan
penjats a la página web de
l’ajuntament.

Els mateixos consellers i
conselleres han anat a
explicar-los i han
debatut sobre els temes
que s’hi plantegen amb
altres alumnes dels
instituts de la ciutat.
Curs 2014-2015.

“Esperem que els vídeos que hem fet
aquest any puguin ajudar a que els
joves reflexionem, no ens deixem
portar per la corrent i sapiguem ser
crítics.”
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Aquest projecte,
realitzat amb la
col·laboració de
l’associació
El Parlante, va
merèixer l’any
2014 el VI Premi
per a la Diversitat
en l’Audiovisual
atorgat per Mesa
per la Diversitat
Audiovisual.

Els voluntaris i
treballadors de l’hort
social de Can Boixeras
disposen d’un
receptari elaborat pel
CNiN per cuinar amb
els productes conreats
a l’hort.
Curs 2011-2012.

“Doncs jo valoro molt el que hem fet
aquest curs. Crec que ha estat molt
profitós i entretingut, i ens ha servit
per saber més sobre un tòpic i com
desmuntar-lo, i per fer noves
amistats”
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El projecte QR pretén acostar digitalment la
cultura als instituts de la ciutat.

Així de satisfets se
sentien els consellers i
conselleres després de
l’emissió del seu
programa de ràdio!
Curs 2007-2008.

“T’ajuda a conèixer la ciutat.”

