
PROPOSTA D’UN PROCÉS DE PARTICIPACIÓ SOBRE LA 
CIUTAT AMB NENS I NENES DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
(maig 2009) 
 
 
 
 
Orientació de la proposta 
 
Actualment la infància està socialment enaltida i protegida i el reconeixement de nens i 
nenes com a ciutadania de ple dret és un fet reconegut i aconseguit recentment a la 
història. Paral·lelament al desenvolupament d’aquest emparament legal i tal i com els 
menors van esdevenint el centre d’atenció d’importants polítiques educatives, sanitàries 
i socials, entretant tots aquests recursos són posats a la seva disposició, entretant això 
succeeix... la infància va perdent la ciutat i es va retallant la seva autonomia i llibertat de 
moviments com no havia succeït mai abans. 
 
De manera gradual i silenciosa els menors han estat expulsats de carrers i places i 
resulta difícil veure nens jugant a les voreres, anant sols a fer encàrrecs o caminant a 
l’escola sense anar custodiats per adults. Això succeeix en grans àrees urbanes però 
també en ciutats mitjanes i fins i tot pobles. 
 
El predomini que les ciutats i pobles han atorgat al vehicle privat ha permès l’expansió 
urbana sense límits, ha suposat la interrupció del perill als carrers i la innaccessibilitat 
per assolir molts espais i serveis urbans per part dels que no tenen accés autònom al 
cotxe. 
 
Per això, resulta no només convenient sinó necessari per a la ciutat tenir la visió de la 
infància a l’hora de plantejar un nou desenvolupament urbà, perquè és un grup social al 
qual afecten de ple les decisions tant a escala macro, del model de ciutat, com les 
intervencions a escala micro; aspectes com l’amplada d’una vorera o la forma de 
solucionar un creuament suposa que se’ls permeti o no gaudir autònomament d’aquest 
espai. 
 
És important entendre que la fi d’aquest procés no és únicament o eminentment un 
exercici educatiu –encara que participar sigui enormement didàctic- sinó sobretot és un 
acte de ciutadania activa dels nens i nenes de Vilanova i la Geltrú. Es reconeix i 
legitima, per part dels adults, el dret a què nens i nenes parlin sobre la seva ciutat i ho 
facin en temps present, això és, no com a futurs adults sinó com a nenes i nenes que a la 
seva edat mereixen tenir un espai urbà adaptat i d’acord a les seves necessitats. 
 
 
Objectius  
 

- Realitzar un procés de participació que tingui com a protagonistes a nens i nenes 
de Vilanova i la Geltrú i el tema central del qual sigui articular un discurs 
col·lectiu sobre la seva ciutat des de la seva experiència i mirada. 

 



- Aprofitar el moment en el qual s’està plantejant en nou desenvolupament 
urbanístic a VNG per a ampliar la participació social cap a col·lectius que fina 
ara tenen molt difícil deixar sentir la seva veu. 

 
- Legitimar el dret i la veu de nens i nenes a expressar-se sobre l’espai urbà, 

reconeixent els seus problemes, entenent els seus desitjos i aspiracions i 
escoltant les seves propostes dirigides a construir un espai més acord a les 
demandes i necessitats. 

 
- Comptar amb un relat col·lectiu articulat que permeti conèixer la visió de la 

infància sobre la ciutat i que pugui ser traslladat de forma senzilla a un procés de 
planificació urbanística. 

 
 
Contingut de la proposta 
 
La realització d’un taller de participació dirigit a la infància té una doble vessant, per un 
costat, introduir a les aules una reflexió sobre la relació de la infància i la ciutat i, per 
altra, nodrir amb noves visions i plantejaments el treball dels que prenen decisions sobre 
la ciutat, generant un document que reculli fidelment els plantejaments de la infància. 
Amb aquest doble vessant es planteja un procés que inclogui: 
 

a) Reunió amb el professorat 
 

Aquest encontre d’una hora o hora i mitja de duració serveix per plantejar la 
oportunitat i l’interès de treballar a les escoles el tema de la infància i la ciutat i 
dotar-los d’uns continguts i unes eines bàsiques per introduir-lo a les aules. 
 
Així mateix, s’explicaran els objectius i el contingut del taller de participació 
que promou l’Ajuntament i el procés de selecció dels alumnes participants. 

 
b) Taller de participació amb l’alumnat 
 

Es tracta de l’activitat central d’aquesta proposta i es desenvolupa durant un matí 
-5 hores de duració- on participen nens i nenes de 6è curs de primària dels 20 
centres educatius de primària que hi ha al municipi. 
 
L’esdeveniment es desenvolupa a l’espai de l’Ajuntament com a gest simbòlic 
de la participació de la infància a la vida pública de la comunitat i com a forma 
de legitimar aquesta presència i aquesta nova veu. 
 
El contingut detallat del taller es descriu a l’apartat de metodologia. 

 
c) Devolució de resultats 

 
Amb tot el material escrit i gràfic s’elabora un document que recollirà fidelment 
el desenvolupament i resultats del taller. Aquest document té interès per 
múltiples destinataris: 
 



- Escoles. Material que pot aliments el debat i la reflexió a les aules sobre la ciutat 
i sobre el què els nens i nenes plantegen per a la seva millora.  

- Tècnics/ques i polítics municipals. És un material que planteja una nova visió 
sobre la ciutat que pot obrir línies noves d’intervenció a la ciutat.  

- Ciutadania en general. Difondre els resultats d’aquesta trobada és una forma 
activa de posar en pràctica i legitimar el concepte d’infància com a ciutadania. 

 
 
Metodologia del taller de participació 
 
Es concep una metodologia de participació adaptada a la realitat de la infància. Es 
considera oportú treballar amb nens i nenes entre 11 i 12 anys (6è de primària) que, per 
un costat, segueixen sent nens, segueixen jugant i encara no han entrat a l’etapa 
adolescent, però alhora han adquirit habilitats d’expressió oral i escrita que els permeten 
participar en un esdeveniment que requereix creativitat i espontaneïtat, però també 
comprensió dels temes a tractar i capacitat d’escolta i diàleg. 
 
És important que els nens i nenes siguin representatius de la seva edat i el seleccioni 
prioritàriament a aquells que obtenen millors qualificacions o tenen un comportament 
més adequat des del punt de vista adult. Es suggereix que a les escoles es realitzi un 
sorteig entre aquells i aquelles que vulguin participar i que la selecció sigui, per tant, 
una qüestió d’atzar. 
 
Es planteja un grup de 35 persones com a màxim per poder desenvolupar la dinàmica 
participativa que requereix treball en petits grups i treball en col·lectiu. Per coordinar, 
moderar i registrar el treball el treball es comptarà amb 5 moderadors/es que aniran 
transcrivint i recollint el contingut de la participació. Així mateix, es recollirà 
documentació gràfica de l’esdeveniment ja que el resultat no serà només escrit sinó que 
una part important consistirà en dibuixos tant individuals com col·lectius. 
 
El taller proposat té una duració màxima d’un matí, unes quatre hores de taller i una 
hora de descans a la meitat, estructurat en els moments següents: 
 

1. Benvinguda per part d’un representant de l’Ajuntament. 15 minuts 
 

Consisteix en l’obertura de la jornada on una persona de l’Ajuntament dóna la 
benvinguda i explica als nens i nenes la importància d’aquesta trobada i es destí 
que tindrà el resultat d’aquest procés de participació. 

 
2. Taller “la ciutat alegre i la ciutat trista”. 90 minuts 
 

Es treballa en grups petits –aproximadament 8 nens/es per grup-. Es fa un 
exercici de “visualització”, de’ls demana que tanquin els ulls i que imaginin què 
és per a ells i elles una ciutat trista i que la dibuixin a grans trets en un paper. A 
continuació, se’ls demana que tanquin de nou els ulls i imaginin una ciutat 
alegre i la pintin. 
 
Cada nen i cada nena explica la seva visió i la persona que fa de monitora va 
apuntant en un cartell la descripció que cada un fa del seu dibuix, tant en positiu 
com en negatiu. 



 
Entre tots i totes s’elaboren dos grans cartells amb una ciutat trista en col·lectiu i 
una ciutat alegre. Es demanen dos voluntaris per explicar el resultat en comú. 
 

3. Posta en comú. 30 minuts  
 

Dos portaveus per grup mostren els dibuixos col·lectius i expliques a grans trets 
què és per a aquest grup una ciutat trista i què és una ciutat alegre. Els dibuixos 
col·lectius queden penjats a l’aula per a què tots i totes tinguin presents els 
aspectes de les ciutats que no agraden, que causen por o rebuig i, contràriament, 
aquells que nens i nenes plantegen adequats, agradables, estimulants i divertits. 

 
4. Descans. 60 minuts 
 

Conjuntament amb l’esmorzar s’organitzarà un joc dinàmic per a què nens i 
nenes aprofitin aquest descans per córrer i desfogar-se. 

 
5. Taller de propostes: “Idees per a construir una ciutat alegre” 60 minuts. 
 

A partir dels resultats del primer taller s’estructuraran cinc grups de treball per 
elaborar propostes. Els continguts del segon taller sorgiran, per tant, dels temes 
que nens i nenes hagin expressat en el primer i a partir d’aquí extreure cinc grans 
àmbits on desenvolupar les propostes. 
 
Els nens/es tornen a estar organitzats en petits grups (aproximadament 8 
persones), on s’intentarà que escullin ells i elles quin tema volen parlar, però 
promovent que els grups siguin equilibrats en nombre i composició. 
 
Cada grup s’ha de centrar en el seu tema i començar a especificar propostes 
concretes sobre què s’hauria de fer per a què VNG fos la ciutat alegre que ells i 
elles han expressat anteriorment. Com a exemple dels continguts que poden 
tractar estan: 
 

- Jugar als carrers (espai públic) 
- Una ciutat bonica i neta (medi ambient) 
- Caminar i anar en bicicleta a l’escola i a casa dels amics i amigues (mobilitat) 
- Parcs i jardins de VNG per a nens i nenes (espais verds) 
- Una ciutat divertida: activitats culturals, esportives i lúdiques (equipaments i 

serveis) 
 

Cada nen/a dibuixa o escriu dues propostes sobre el tema a debatre. Les formes 
d’expressió de les propostes poden ser variades, però la persona que guia al 
grup, ajudada pels menors, i un cop tots i totes han explicat les seves propostes, 
concretaran en cinc el resultat col·lectiu. Amb l’expressió escrita d’aquestes 
propostes, el cartell pot incloure dibuixos que mostrin millor els continguts. 

 
6. Posada en comú. 30 minuts 

 



De nou, dos portaveus per grup mostren en el plenari el resultat de les propostes 
que han elaborat per aconseguir que VNG sigui una “ciutat alegre” en relació al 
tema que els ha tocat tractar. 
 
A continuació es procedeix al joc de la votació i cada persona utilitza els seus 
cinc punts de color per destacar aquelles propostes dels altres grups que 
considera més interessants o més importants per la seva ciutat. Al final, s’obté 
una conjunt de propostes jerarquitzades. 

 
7. Tancament de la jornada. 15 minuts 

 
Una persona de l’Ajuntament dóna les gràcies per la participació, comenta de 
nou el destí d’aquests resultats i garanteix que arribaran a les escoles el 
document amb el contingut dels tallers per mostrar-lo a la resta de l’alumnat i 
poder-lo treballar a la classe de Ciutadania. 
 
Si és possible, es gravaria tot el procés, pels equips de televisió local per 
resumir-los en un documental que es podria retornar a les famílies, fer-lo servir 
en l’acte de devolució o projectar a les classes en el moment de discussió sobre 
el tema posterior al taller, a les escoles que així ho decideixin. 

 
  
 
 


