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Consell dels Infants de Badalona (CIB)
Acta del Plenari del CIB, 15 de novembre de 2017 (17.30 a 19 h, Museu)
NOM
Antoni Botey
Arrels Blanquerna
Arrels Esperança
Badalona Port N
Can Barriga
Casal dels Infants ASB
C. Obert Llefià-ISOM
Esplai Bon-Vent
Fund. Ateneu S. Roc
Fund. C. Blanch CSJ
Fund. Espai Nat. i Jov. N
Fund. Salut Alta
Garbí Pere Vergés
Jesús Maria
Jungfrau
Les Ciències
Lola Anglada

Representants
Noa Campillo Font
Irene Carp Arranz
Maria Medrano García
Carlos Mesa Escalona
Claudia Inés Caminero Ferrer
Abdulah Baig
Lucas de Oliveira Loureiro
Tania Sanchez Lomero
Daniela Canals Tallada (exc.)
Pau Riba Elena
Júlia Chacón
Flias Nassar
Kewall Cuevas Mendez
Rayan Emrani Stitou
en procés d’elecció
en procés d’elecció
Sana Sikandar
Fàtima Jamil
Andreu Gámez Alcivar
Omar Lachiri Haddach
Gisela Moreno Riquelme
Ainara Hernández Llauradó
Salma Benjallam
Asli Tandache
Esteve Guàrdia Fernandez
Mireia Miralles Blanco
Joel Jounou Sirvente
Arnau Román
Ona Ruiz Blanch
Paula López
Lucia Sanchez López
Iker Prados Rueda
Adrian Soto
Marcel Raul Melgar

NOM
López Torrejón
Llevant
Llibertat
Llorens Artigas
M. D. de l’Assumpció
Maristes Champ. N
Mercè Rodoreda N

Pere de Tera N
Planas i Casals
Progrés
Rafael Alberti
Salvador Espriu
Sant Jordi N
S. Trinitat
Repres. en el CNIAC
Dolors Sabater
Laia Sabater
Jordi Arnal

Representants
Martina Domingo Garcia
Else Sorensen Plazas
en procés d’elecció
en procés d’elecció
Naiara Cabanes Català
Elsa Alonso Molina
Dàmaris Rodriguez Rodríguez
Mario Ramirez
Brisa Joana Valencia Ilaluque
Guillem Navarro Romo
Marc Recasens Sánchez
Ricard Casals Rubiales
Berta Martinez Velasco (exc.)
Nadia Vico Calvo (exc,)
Ariana Castilla Saud (S)
Alex Rodriguez Figuerola
Ainoa Gurillo Fernández
Biel Jaouadi
Lucia Arias Sanchez
Sara Llansó Suau
Guiu Marot Sadurní
Claudia Medina Rodriguez
Komalbir Kaur
en procés d’elecció
en procés d’elecció
Izán Esquirol Pérez
Maria Jato Sánchez
Ainara Cueto López
Alex Zafra Gomez
Marc Santos Uribe
Claudia Garcia Lafuente (exc.)
alcaldessa
regidora de Badalona Educadora
secretari tècnic

Principals acords i temes tractats:
1. Benvinguda a les noves i nous representants del CIB. Què és el CIB? Què fa
un/a representant?
Dolors Sabater, alcaldessa i presidenta del CIB i Laia Sabater, vicepresidenta 1a del CIB i
regidora de Badalona Educadora inicien la sessió, saluden i feliciten l’assistència de tots els
nois i noies representants i de les famílies, mestres i educadors/es que ens acompanyen.
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Recorden el seu compromís i el del govern per tal que els infants de Badalona puguin, com
a ciutadanes i ciutadans que són, exercir el seu dret a participar i a pensar, debatre, fer
sentir la seva veu i decidir col·lectivament, tant a nivell de ciutat com de districte, en relació a
com millorar la vida de les persones, de la nostra ciutat i del món.
Feliciten la incorporació en el CIB de 6 nous centres (a la llista, amb una N). El CIB del curs
2017-18 està format per 64 representants de 31 escoles, centres socioeducatius i d’esplai de
la ciutat, encara que avui no tothom ha pogut venir. Ens presentem dient el nostre nom i
centre, un a un.
En Jordi, secretari tècnic del CIB, observa que tots els nois i noies del CIB representem, més
directament, a uns 2500 companys entre 10 i 12 anys i a prop de 10000 nenes i nens dels
31 centres que tenen entre 3 i 14 anys. Avui també ens ajuden l’Esther, en Martí i en Víctor.
Cada representant té la seva nova carpeta blava i també n’hi ha una de color blanc per al
mestre o educador/a referent de cada centre. A la Trobada del 18 d’octubre vam recollir la
xapa i el carnet del CIB. Els representants i les famílies que no van rebre una T10 la rebran
en la propera Trobada del CIB (24 de gener).
Acordem que la vicepresidència 2a i 3a siguin el/la representant més petit i el/la més gran
dels nascuts entre els anys 2006 i 2007. Alex Rodriguez és el més petit i Brisa Joana
Valencia és la més gran. S’incorporen a la taula de presidència.
La Brisa llegeix els punts de l’ordre del dia i recordem els acords de la Trobada del 18
d’octubre. Ens repartim en grups i revisem el que vam pensar sobre Què és el CIB i Què fa
un/a representant. Fem noves aportacions i assenyalem les idees que ens semblen més
clares (veure Annex 1).
Avui han vingut a gravar periodistes de la Televisió de Badalona i faran una noticia del
Plenari en els informatius.

2. Acordem el Pla d’acció i l’organització del CIB del curs 2017-18.
Tenint en compte el resultat del qüestionari d’avaluació del curs passat que van respondre
els i les representants (veure Annex 2), en la Trobada del 18 d’octubre vam concretar la
relació d’activitats que el CIB podria dur a terme aquest curs. Anem mirant la presentació ppt
que està a Documents del blog:
http://consellinfantsbadalona.cat/wp-content/uploads/2014/07/PLENARI-CIB-15-11-17.ppt

ACTIVITATS
1.Comunicació mensual de notícies des de cada centre en el Blog del CIB (octubre a juny)
2. Seguir formant part de la Taula d’Infància i Adolescència de Badalona (permanent)
3. Seguir participant en el Consell Nacional dels Infants i Adolescents de Catalunya i tenir-hi dos
representants (permanent)
4. Activitats i difusió del Dia dels Drets dels Infants (20 de novembre) i participació en el projecte WHY?
(tot el curs)
5. Difusió del Gran recapte d’aliments (1 i 2 de desembre)
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6. Difusió de la Marató de Tv3 (17 de desembre)
7. Felicitació del CIB 2018 per Televisió de Badalona
8. Difusió del DENIP, Dia escolar de la no violència i la pau (30 de gener)
9. Treball, propostes i accions en relació a l’encàrrec de l’alcaldessa (febrer a abril)
10. Escollir el color del mocador de les Festes de Maig, formar part del jurat del Dimoni i del Premi El
Dimoni a l’escola (de març a maig)
11. Determinació del que no volem que existeixi ni a Badalona ni arreu del món i baixada del Dimoni del
CIB a la platja (baixada, 2 de maig)
12. Activitats de difusió i explicació del que és i del que fa el CIB (carpa del CIB el 20 de novembre, Fira
de S. Jordi, Festa del Badiu i en altres activitats i fires de la ciutat).
13. Preparació de les preguntes i entrevista a l’alcaldessa a Televisió de Badalona (juny)
14. Funcionament del CIB: fer 3 Trobades (18 oct., 24 gener, 2 maig) i 2 Plenaris (15 nov. i 30 maig).

Una de les respostes al qüestionari d’avaluació del curs passat era que podíem fer més
coses en relació a l’organització i el funcionament del Consell..., preparar l’espai, fer
l’acollida i l’entrega de carpetes, pensar algun joc o activitat per iniciar la reunió, fer l’acta, fer
fotos i escriure la notícia pel blog, etc.
Quedem que pensarem quines feines caldrà anar fent i com les podem anar repartint.
Acordem tractar tot això en la Trobada del CIB del 24 de gener.
En relació a l’activitat 3, en Marc ens explica que és el CNIAC i el que van fer a la darrera
assemblea, i també parlem del Manifest del CNIAC sobre els drets dels Infants i els
Adolescents. Recordem que ell i la Claudia, que avui no ha pogut venir, son els 2
representants del CIB en el CNIAC.
En relació a l’activitat 13, s’informa que Televisió de Badalona ha proposat que es faci al
juny enlloc del desembre, per coincidir en dates properes a les eleccions del 21 de
desembre al Parlament de Catalunya.
L’alcaldessa explica una idea i l’encàrrec del govern al CIB. Proposa que enlloc de treballar
aquest curs sobre un tema, els nois i noies de tots els centres del Consell facin propostes
que seran vinculants, que vol dir que s’hauran d’atendre per part de l’Ajuntament, en relació
a com creuen els nenes que han ser les zones de joc infantil en les places i parcs de la
ciutat.
Des d’Espais Públics de l’Ajuntament es gestionaran els projectes i el pressupost determinat
en el procés participatiu que hi va haver. Caldrà conèixer zones de joc de parcs i places
d’arreu del món, les zones que hi ha a la ciutat, com són i que a cada centre es puguin fer
propostes pensant en tots els nens i nenes que les han de fer servir. També caldrà comptar
com poden participar nens i nenes d’escoles i centres propers a aquestes zones que no
formen part encara del CIB.
La idea i l’encàrrec agrada molt per la qual cosa cal parlar de tot això a cada centre. A la
Trobada del 24 de gener ja podran venir representants d’Espais Públics per començar a
treballar en aquest projecte tant interessant.
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3. Els Drets dels Infants: 20 de novembre de 2017, XXVIII aniversari de la
Convenció de l’ONU sobre els Drets dels Infants.
Mirem unes imatges en relació als drets dels infants. A la carpeta de la Trobada del 18
d’octubre hi havia un full amb tots ells fet per Save the Children i un document del
Parlament de Catalunya sobre la Convenció dels Drets dels Infants.
Mirem el cartell del CIB sobre el 20 de novembre i parlem de la pintura del projecte WHY?
que impulsa Carme Solé Vendrell, il·lustradora i pintora....es fa un instant de silenci i...ella
mateixa, oh sorpresa! ens explica qui és, que fa i perquè va començar aquest projecte. Com
la pintura que va cedir al CIB fa dos anys algú la prendre d’on estava penjada quan anava
passant de centre a centre del CIB, ens entrega una nova pintura inspirada ara en una nena
de Nicaragua que havia desaparegut. Li donem les gràcies.
En relació a l’activitat 4 confirmem que el dilluns 20 de novembre per la tarda posarem una
parada del CIB a la Plaça de la Vila i que a les 18 h llegirem el Manifest del CNIAC en
relació als drets dels Infants i els Adolescents. Es mostren tots els murals que han fet moltes
escoles i centres i que es podran portar dilluns a la Pl. de la Vila.
Al balcó de l’Ajuntament també hi haurà penjada tot el dia la pintura del projecte WHY? i
aviat podrà tornar a exposar-se en els centres que no l’han ting En el blog del CIB podem
mirar les imatges i llegir les notícies de la ruta que ha fet de la pintura WHY? pels centres del
CIB, incloent un vídeo amb els representants de l’escola Llibertat.

4. Informacions
S’informa que en la darrera reunió del Grup de treball de Camins escolars del Consell de la
Mobilitat Sostenible i el Transport Públic es va fer la valoració de la inauguració del 1r Camí
amic, de les escoles Lola Anglada i Artur Martorell. Es va acordar també que aquest curs
s’iniciï el procés de construcció d’un Camí amic en les zones de les escoles Jungfrau,
Progrés i Maregassa. També es faran accions informatives en les zones de les escoles del
dte 4 i de l’escola Planas i Casals per crear nous camins en el curs 18-19.
Des de la Taula d’Infància (TIAB) ens informem que el 30 de novembre és el Dia de la Ciutat
Educadora i que es fa un acte organitzat per l’Ajuntament.
Mirem aquest vídeo https://www.youtube.com/watch?v=qySZwtTosp8 que mostra el que és
la Carta de Ciutats Educadores i els valors i les transformacions que vol impulsar.
L’alcaldessa explica que fa 27 anys que un grup de ciutats d’arreu del món, incloent
Badalona, es van reunir a Barcelona i van crear la Carta de Ciutats Educadores. Una carta
que explica, en 20 idees o principis, com la ciutat, les persones que hi viuen, des dels nens i
nenes fins a les persones grans, les associacions i les entitats, els comerciants, les
empreses, els serveis i l’Ajuntament poden fer que una ciutat o un poble es vagi
transformant i sigui cada dia millor per a les persones que hi viuen.
Recordem que en el blog del CIB cada centre pot publicar una notícia al mes, com a mínim,
per explicar alguna cosa que han fet i/o en relació al CIB d’interès per a altres nois i noies.
Parlem de la bona idea d’algunes escoles que tenen un mural a l’entrada del centre amb tota
la informació del seu consell de delegats i delegades i del CIB.
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Aquest és el calendari de les Trobades i dels Plenaris d’aquest curs:
Trobada 18 d’octubre; Plenari 15 de novembre, Trobada 24 de gener; Trobada 14 de març;
Trobada 2 de maig i Plenari 30 de maig.
Els Plenaris els presideixen l’alcaldessa i la regidora de Badalona Educadora.
Recordem:
-20 novembre. Dia dels Drets dels Infants Pl. de la Vila. Parada del CIB, lectura del “Manifest
del CNIAC sobre els drets dels infants i els adolescents” i presentació dels murals dels
centres del CIB.
I també parlem del calendari d’activitats lúdiques i festives! Recordem anar informant de
totes les que coneguem!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jugateca construcció de titelles,19 de novembre, Parc de Can Solei i de Ca l’Arnús.
Taller de creació de titelles, 22 i 29 de novembre, 18 a 20 h, CC Morera
Mercat del Trastro, 26 de novembre, matí, Parc de les Muntanyetes
Pista de gel, de l’1 de desembre al 7 de gener, CP S. Josep
Connect’art, 2 de desembre, tot el dia, Pl. Pompeu Fabra
Inauguració del Pessebre i cantada de nadales, 13 de desembre, 19 h, Pl. de la Vila
Patis i pistes obertes per festes de Nadal, del 23 de desembre al 5 de gener
Parc esportiu de Nadal, 23 al 30 de desembre, Poliesportiu Montigalà
Cavalcada dels Reis Mags d’Orient, la nit del 5 de gener...evidentment!
I, també, un munt d’activitats a les Biblioteques de Badalona!

També caldrà mirar el programa Fes Nadal a Badalona que està preparant el Servei de
Cultura de l’Ajuntament amb els actes que moltes entitats de la ciutat i diferents serveis
municipals han preparat per a les properes festes!
L’alcaldessa clou la sessió, feliciten a tothom i ens desitgen un bon final de trimestre i millors
festes! Acabem el Plenari a les 7 fent una foto de totes i tots!
Consell dels Infants de Badalona
consellinfants@badalona.cat
Blog: http://consellinfantsbadalona.cat/
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Annex 1
Aportacions de la Trobada (18 d’octubre) i del Plenari del CIB (15 de nov) a aquestes
preguntes:
QUÈ ÉS EL CIB?
1. Són dos representants de cada escola o fundació que parlen d’algun tema.
2. És on es troben els nenes i les nenes de les escoles i els esplais de Badalona per
parlar sobre el que ens agradaria canviar de Badalona
3. És una assemblea de molts nenes i nenes de Badalona on podem prendre decisions
pera ajudar a millorar Badalona
4. El Consell dels Infants és on compartim les idees amb representants d’altres escoles i
esplais per millorar Badalona
5. El CIB és un grup de nens i nenes d’algunes escoles i esplais de Badalona. Ens
reunim per parlar sobre Badalona i millorar la nostra ciutat.
6. En el CIB parlem sobre les coses que podem millorar del tema que estem tractant.
7. El Consell dels Infants és un lloc on es reuneixen els nenes i nenes que han elegit les
escoles i els esplais per representar-los.
QUÈ FA UN / UNA REPRESENTANT?
8. És una persona que representa un temao idea d’un conjunt de persones.
9. Un representant agrupa totes les idees del seu cole o esplai sobre el tema que estant
tractant i les ensenya.
10. És una persona que s’elegeix a l’escola o a l’esplai al que representa.
11. Un representant és el que representa alguna cosa important.
12. Un representant representa el seu centre i opina de les decisions de Badalona.
13. Un representant porta la veu de la seva escola o centre educatiu.
14. Un representant és el nen o la nena elegit que ve a recollir informació per després
explicar-ho a la resta de la classe o del seu grup.
15. Un representant és un nen o una nena que és com un portaveu que representa a un
grup de persones.

Definicions que ens agraden més en negreta.
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Annex 2
Qüestionari d’avaluació del curs 2016-2017
Representants de les escoles i dels centres socioeducatius i d’esplai (29 respostes, maig 17)
1.Activitats

Curs 17-18
SI - ? - NO

Passar de 15 a 26 centres que participen en el CIB
Resposta del Govern de l’Ajuntament a l’Informe sobre la
diversitat funcional de les persones (maig 2017)
Participació del CIB en el CNIAC (tot l’any).
Participació del CIB en la Taula local d’Infància i
Adolescència de Badalona (TIAB)
Participar en la Fira de l’acte d’inauguració dels curs escolar
(8 de setembre)
Manifest i carpa del CIB en el Dia dels Drets dels Infants
(20 de novembre)
Participació en el projecte WHY?
(octubre a juny)
Difusió del Gran recapte d’aliments
(25 i 26 de novembre).
Participació del CIB en el Simposi Internacional Infants i
Participació (Barcelona 14 de desembre)
Difusió de la Marató de Tv3
(18 de desembre).
Preparació de les preguntes i entrevista a l’alcaldessa a
Televisó de Badalona (22 de desembre).
Escriure i dibuixar la Carta del CIB als Reis Mags d’Orient (5
de gener)
Treball del CIB i en els centres sobre el Bullying (gener a
juny).
Elecció, entre tres, del color del mocador de les Festes de
Maig (25 de gener)
Participar en l’acte del DENIP (30 de gener)

28
25

3

22
27

6
1

1

22

5

1

25

3

Participació en el jurat del Dimoni de les Festes de Maig (6
de març).
Conèixer què és i com funciuona el pressupost municipal de
l’any 2017 (15 de març)
Conèixer i jugar amb els Jocs de Forjadors de la Festa (15
de març)
Carpa del CIB en la Fira de S. Jordi (23 d’abril) i en la Fira
de S. Roc (7 de maig)
Participació en el jurat del Premi el Dimoni a l’escola
(3 de maig).
Que no volem a Badalona ni al món; cercavila i Dimoni del
CIB a la platja i a la festa del Dimoni a l’escola (3 i 4 maig).
Elegir el nom de la futura nova escola bressol municipal (31
de maig)
Funcionament del blog del CIB i utilització des de cada
centre (octubre a juny)
Funcionament: fer 4 Trobades (oct., gener, març, maig)
i 2 Plenaris (nov. i maig).
Funcionament: notes per a l’acta dels acords feta per un/a
representant
Funcionament: materials informatius de les carpetes.
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21 SI 3 ?
21 SI
3 ? 1 NO
19 SI 5?
23 SI 2 ?

29

24 SI 1 ?

27

1

24

4

25

3

24 SI 3 ?

23 SI 2 ?

29

23 SI 2 ?

23

4

26

3

27

1

20

16

26

1

19

7

1

21

6

1

26

1

1

1

22 SI 2 ?
1 NO
23 SI 2 ?
21 SI
3 ? 1 NO
17 SI
6 ? 2 NO
21 SI 3 ?
15 SI
7 ? 1 NO
19 SI
6 ? 1 NO
21 SI 2 ?

25

3

17

2

5

25

1

1

21

5

26

1

21 SI
3 ? 1 NO
15 SI
7 ? 2 NO
22 SI
3 ? 1 NO
22 SI
1 ? 1 NO
22 SI 3 ?

22

6

22 SI 3 ?

23

4

1

21 SI
3 ? 1 NO
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2. En conjunt, les Trobades i els Plenaris m’han semblat (INTERÈS):
zero
molt poc
poc
ni fred ni calor bastant
molt
3
2
9

moltíssim
19

3. En conjunt, en la preparació, organització i funcionament de les Trobades i dels Plenaris del CIB, els
representants podríem (FER)
res més
alguna cosa més
força més coses
moltes coses més
13
9
5
4. En conjunt, la meva implicació en el CIB ha estat:
zero molt justeta
justeta ni fred ni calor
bona
1
1
7

molt bona
11

5. En conjunt, la implicació de la meva escola / centre ha estat:
zero molt justeta
justeta ni fred ni calor
bona
molt bona
1
5
10
4

una meravella
9
una meravella
9

6. En conjunt, la implicació de la secretaria tècnica del CIB ha estat:
zero
molt justeta
justeta ni fred ni calor
bona
molt bona
1
1
6
8

una meravella
12

7. En conjunt, la feina que hem fet aquest curs en el CIB ha estat:
zero
molt justeta
justeta ni fred ni calor
bona
molt bona
1
2
8

una meravella
18

8. Altres opinions, crítiques, propostes, idees:

- Arreglar les baranes oxidades per a que els nenes o adults no prenguin mal.
- Podríem intentar inventar un producte per dissimular els grafittis, per a l’any que ve.
- Es podrien fer algunes excursions.
- Es podrien fer més trobades (2 propostes)
- M’ha agradat molt participar.
- M’ha agradat moltíssim participar en el Consell dels Infants.
- Ha estat una meravella participar en aquest consell.
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