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S ant Joan Despí ja ha cons-
tituït les noves promocions 
dels consells d’Infants i 
d’Adolescents. Aquests 

òrgans consultius i de  partipació 
serveixen per conèixer les idees, in-
quietuds i propostes de la infància i 
l’adolescència, tot aportant la seva vi-
sió a la ciutat. 

El nou Consell d’Infants 2021-2022, 
el 16è des de la seva creació, ha rebut 
de l’alcaldessa de Sant Joan Despí, Be-
lén García, l’encàrrec de treballar pro-
postes sobre el disseny dels parcs, la 
navegació segura a les xarxes socials, 
l’emergència climàtica i les eines per 
prevenir la violència. També reflexio-
naran sobre com imaginen el Sant 
Joan Despí de l’any 2050. Durant la 
sessió de constitució, les nenes i els 
nens que han format el consell corres-
ponent al curs 2020-2021 van expli-
car a l’alcaldessa les propostes sobre 
igualtat de gènere, i sobre la gestió de 
residus i el reciclatge, en les quals han 
estat treballant. El Consell d’Infants 
està format per nens i nenes de 5è i 6è 
de primària.

Al novembre també s’ha fet la cons-
titució de la nova promoció del Consell 
d’Adolescents, format per alumnat de 
2n i 3r d’ESO dels centres d’educació 
secundària de la ciutat. Per a aquest 
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Els consells aportaran 
idees sobre el disseny 
dels parcs, el canvi 
climàtic o les violències 
masclistes

El Consell d’Infants (fotografia superior) i el 
d’Adolescents, ajuden, amb les seves propostes, a 
incorporar la veu d’aquests col·lectius

Aquests consells 
són òrgans 
consultius que 
afavoreixen la 
participació

curs 2021-2022, l’alcaldessa ha dema-
nat al Consell d’Adolescents que apor-
ti les seves idees sobre diferents temes 
com la igualtat de gènere o el paper 
de la política per a les generacions 

joves, i continuar treballant sobre el 
canvi climàtic. El curs passat, aquest 
consell va treballar sobre les fake news 
i sobre el canvi climàtic. A més, van fer 
un concurs per escollir el nou logotip 
del Consell (el podeu veure a la imatge 
inferior), que està protagonitzat per 
un altaveu que simbolitza com aquest 
òrgan dona veu al col·lectiu. 

“Compto amb el Consell d’Infants i 
amb el Consell d’Adolescents per mi-
llorar la ciutat amb les seves propostes 
i la seva mirada”, va comentar l’alcal-
dessa, Belén García.   
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