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1. Introducció  

 

1.1. Dates d’inici i finalització  

Enguany, el projecte de dinamització del Consel d’Infants de Sant Cugatl s’ha desenvolupat 

entre els mesos d’octubre de 2015 i juny de 2016.  

 

1.2. Objectius clau del projecte  

El Consell dels Infants és un espai de participació dels infants de la ciutat amb l’objectiu 

d’incorporar la seva visió dels afers públics i de tenir en compte les seves opinions a l’hora de 

prendre decisions. Cada curs, l’Ajuntament consulta al Consell sobre un determinat tema.  

 

Aquesta idea arrenca de la Convenció dels drets dels infants, aprovada per les Nacions Unides, 

el 20 de novembre de 1989. Aquesta Convenció atorga als nens i nenes una protecció 

específica i, entre altres coses, reconeix el seu dret a rebre informació sobre tot allò que els 

afecta, a expressar les seves opinions i a que aquestes siguin escoltades i tingudes en 

compte.  

 

Com tots els Consells d’Infants es basa en l’experiència de participació infantil “La ciutat dels 

infants”, promoguda pel pedagog italià Francesco Tonnucci a la ciutat de Fano a partir del 

1991. Tonnucci reivindica l’adopció de l’infant com a paràmetre per a la transformació de les 

ciutats.  

L’encàrrec que l’Ajuntament ha fet pel curs 2015-2016 ha estat reflexionar sobre l’ ús que es 

fa del Parc Natural  Collserola, recollir la opinió que adults i infants tenen sobre el Parc, i per 

últim, proposar millores per aconseguir que la ciutadania de Sant Cugat el valori, en tingui 

cura i hi vagi amb més freqüència. . El projecte de dinamització ha pres el títol “ El Parc de 

Collserola, un tresor al costat de Sant Cugat” 

 

Així els objectius del projecte queden definits de la següent forma:  

 Fer una ciutat també a la mida dels infants.  

 Fomentar la participació dels infants en els afers de la ciutat.  

 Educar en el joc democràtic, en els valors en què es fonamenta i en les actituds i 

pràctiques amb què es construeix dia a dia, tot augmentant les competències dels 

infants a l'hora de pensar i argumentar, desenvolupar l'esperit crític, assolir 

responsabilitat amb els afers col·lectius, capacitat de compromís i exercir el rol de 

representant.  

 Fomentar que els infants coneguin la ciutat, participin en la seva construcció, i hi 

gaudeixin.  

 Posar en valor la política com una activitat necessària per a la convivència, que pot ser 

gratificant i il·lusionant, però que s’ha d’exercir amb noblesa i compromís.  
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1.3. A qui s’adreça  

Els protagonistes del projecte són els infants de 5è i 6è de primària de les escoles del municipi. 

Cada escola participant escull dos representants en el Consell. De forma indirecta, el projecte 

també incideix en les famílies, en els equips docents de les escoles, en d’altres tècnics 

municipals i en els càrrecs electes del consistori.  

 

En aquest curs ha participat una escola més que l’any passat, fet que ha representat un total  

de trenta-dos infants, provinents de setze escoles: Àgora, Avenç, Catalunya, Ciutat d’Alba, 

Collserola, Gerbert d’Orhlac, Hatikva, Joan Maragall, La Farga, La Floresta, L’Olivera, Pins del 

Vallès Pureza de María, Santa Isabel, Thau i Viaró. 

 

 

1.4. Síntesi del projecte  

La forma de treballar del Consell d’Infants s’organitza de la següent manera: 

 

1. L’Ajuntament fa l’encàrrec al Consell d’Infants perquè treballi un tema concret. 

L’encàrrec es formalitza en una audiència pública. El tema proposat aquest curs ha 

estat “Fem visibles els drets dels infants”.  

2. Cada mes es reuneix el Consell i es proposa una activitat. Aquestes tenen per 

objectiu reflexionar sobre una determinada qüestió, relacionada amb el tema general 

que ha proposat l'Ajuntament.  

3. Cadascun dels representants amb l’ajuda de la família, mestres i companys 

desenvolupa l'activitat i formula les seves idees, propostes, crítiques, opinions...  

4. Aquestes propostes es posen en comú amb la resta de representants a la reunió 

mensual del Consell, que es fa sempre en dimecres de 17.30 a 19.00h.  

5. A la reunió del Consell es posen en comú totes les idees recollides, es comenten i 

s'elaboren unes conclusions generals. A més, es realitzen altres activitats per 

aprofundir en el tema o per tractar conceptes relacionats. 

6. Al mes de juny, amb les conclusions de cadascuna de les activitats, el Consell redacta 

un document que recull i expressa les opinions i propostes dels infants sobre el tema 

proposat i les comunica a l’Ajuntament també en un acte públic. 

 

 

2. Desenvolupament del projecte  

 

2.1. La presentació a les escoles  

 

Durant el mes d’octubre la dinamitzadora del Consell va contactar amb totes les escoles per 

explicar la posada en  marxa el projecte. A més, també va engrescar a noves escoles en 

participar en el projecte. Com a resultat, enguany, s’ha incorporat una escola més en el 

projecte, la escola Pureza de María.  
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Paral·lelament, es va oferir la possibilitat d’anar  personalment a les escoles per presentar el 

projecte als alumnes de cinquè i  col·laborar en la dinamització de l’elecció del representant.  

 

L’escola Collserola va fer aquesta demanada, i al novembre, la dinamitzadora va assistir a 

l’escola per a realitzar l’activitat. Amb la presència i participació del representant de sisè es va 

explicar de forma breu, què és un Consell d’Infants, quin és el seu origen, qui en forma part 

com s’organitza i com es treballa entre d’altres aspectes. Seguidament, es va procedir a escollir 

el representant.  

 

El procediment general de selecció ha estat a partir d’una votació entre els alumnes de 5è. En 

primer lloc,  cadascun dels nens i nenes que desitjava ser conseller o consellera explicava 

davant la resta de companys perquè volia ser escollits i què faria si fos representant. Un cop 

fet, els companys i companyes de la classe feien la votació corresponent.  

 

2.2. Les activitats de dinamització 

El projecte s’ha estructurat al voltant de 9 sessions del consell, activitats en cap de setmanes i 

activitats també en les escoles participants. Com a activitats extraordinàries s’han realitzat 3 

tot i que una d’elles va quedar anul·lada a causa de la pluja. 

 

 
 

La primera sessió, el dia 28 d’octubre, va servir  per a que els representants del Consell es 

coneguin entre ells i per aclarir les idees sobre el funcionament del consell dels infants  així 

com les funcions i paper d’un conseller  i consellera. En aquesta sessió els infants van preparar 

la intervenció que farien en l’acte de constitució.  
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El 4 de novembre es tenir lloc l’acte de constitució del Consell d’Infants la tinent alcalde va 

presentar a tots els membres del Consell i els va fer l’encàrrec d’enguany.  En representació del 

Consell van parlar dos infants, els sots-presidents del Consell. L’acte també va comptar amb la 

participació dels representants dels diferents grups polítics del consistori.  

 

 
 

L’objectiu de la segona sessió , el  25 de novembre, era saber els coneixements i interessos 

dels infants envers l’encàrrec realitzat ( el Parc Natural de Collserola) per aquest motiu es va 

realitzar una activitat en petits grups on responien a les següents preguntes: què sabem sobre 

el parc? 2: Hi hem anat?  3: Què ens agradaria saber? I fer? .Les respostes van ajudar als 

dinamitzadors a concretar el tema.  
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El 16 de desembre es va dur a terme, la tercera  sessió, que tenia per objectiu aquesta 

respondre al que van respondre que tenien com a interessos, en concret conèixer la flora i 

fauna del Parc. Per aquest motiu es va projectar un vídeo explicatiu i els infants van anotar tot 

allò que encara els hi quedava per saber. Aquestes preguntes sense resoldre serien les que es 

preguntarien a una de les biòlogues del parc.  

 

L’objectiu de la quarta sessió, el 27 de gener, els infants van saber que es faria una sortida per 

conèixer de més a prop el parc. Per aquest motiu, en la quarta sessió van preparar les 

entrevistes que farien a la biòloga i la Cap del Servei d’us i divulgació del Parc Natural de 

Collserola.  

 

En la cinquena reunió, la del 24 de febrer, per una banda, els infants van valorar la sortida feta 

a Can Coll, així com proposar millores , i per altra banda, van decidir com visualitzar el que 

estaven aprenent sobre Collserola.  A partir d’un debat es va concretar en una exposició sobre 

la biodiversitat del parc, a més demanaven la participació dels seus companys a través de 

fotografies del parc.  
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Per últim, van tractar la problemàtica del camí de Can Borell on van decidir elaborar una 

enquesta i una observació per a realitzar ells mateixos.  Els resultats d’aquestes enquestes i 

observacions es poden veure en l’apartat 5 d’aquest document. 

 

 
 

El dia 30 de març, es va celebrar la sisena reunió, que tenia per objectiu reflexionar sobre la 

importància del Parc i seguidament els infants van pensar en accions que es podríem fer tenir 

cura del Parc.   
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L’objectiu de la setena reunió, el 27 d’abril, era reflexionar sobre la situació que pot estar 

passant al parc. Una reflexió on els infants es posaven en el paper d’agricultors, ecologistes, els 

ciclistes.., i entre ells debatien i havien d’arribar a un acord.  

 

A la última reunió, el 25 de maig, els consellers van elaborar una síntesi de tot el que havien 

fet en les diferents sessions i elaboraven les propostes sobre l’encàrrec, per tal de presentar-

les en l’audiència pública.  

 

 
 

El 15 de juny de 2016 es va dur a terme l’acte de cloenda del Consell d’Infants on els infants 

van presentar les seves propostes per difondre i fer respectar els drets del infants a 

l’Ajuntament en audiència pública.  
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2.3. Activitats extraordinàries  

 

Rebuda dels Reis Mags el 5 de gener de 2016 

Els sostpresidents del consell van rebre conjuntament amb l’alcaldessa els Reis Mags d’Orient. 

Van llegir una carta amb els seus desitjos per a tots els nens i nenes de Sant Cugat.  
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Sortida a Can Coll el 14 de febrer  

El consell va fer una activitat d’observació i reconeixement d’ocells, una passejada per 

observar els rastres dels animals i per últim les entrevistes a la biòloga i cap del servei.  

 

 
 

 

Lectura del manifest sobre les persones refugiades en el dia Internacional dels Refugiats.  

Aquesta activitat finalment no es va fer perquè es va anul·lar degut a la pluja.  
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2.5. Comunicació  

El mitjà de comunicació per explicar les activitats realitzades al Consell així com informacions 

relacionades amb la participació infantil ha estat el blog http://interinfancia.net/ca/ 

 

A més a més, s’ha comptat amb els mitjans de comunicació municipals per difondre el treball 

desenvolupat pel Consell. 

 

 

3. VALORACIÓ DEL PROJECTE  

 

3.1. Innovacions destacables que aporta el projecte  

 Desenvolupament d’una metodologia per a la participació de la infància en el municipi i 

d’educació per a la ciutadania.  

 Treball col·laboratiu entre els diferents agents educatius del municipi.  

 Integració de les aportacions infantils a la gestió del municipi.  

 

 

3.2. Resultats obtinguts  

 Participació en el projecte de trenta-dos infants com a representants de setze escoles del 

municipi. 

 S’han desenvolupat totes les activitats previstes i els infants han presentar les propostes al 

ple municipal.  

 Desenvolupament d’una metodologia per a la participació de la infància en el municipi i 

l’educació per a la ciutadania. 

 La relació amb les escoles ha estat positiva i s’han implicat realitzant les activitats que se’ls 

proposava des del Consell d’Infants.   

 La relació amb les famílies s’ha fet principalment via correu electrònic i la comunicació ha 

estat positiva.  

 Els infants han valorat positivament la seva participació al Consell tal i com es desprèn dels 

resultats de l’enquesta de valoració que van completar a la darrera trobada. 

 S’ha editat una exposició realitzada a partir de les fotografies fetes pels alumnes de 5è i 6è 

de les escoles participants.  

 S’ha obtingut informació sobre els usos del camí a can borell i  les opinions dels usuaris.  

 

3.3. Propostes de millora  

 Proposar temes més concrets i propers per als infants.  

 Procurar l’assistència de l’alcaldessa en els actes o bé en alguna de les reunions del consell.  

 Ampliar el número d’escoles participants. 

 Millorar la difusió del blog a les famílies i als infants. 

 Millorar la difusió que els mestres fan del blog a les aules. 

 Millorar el control d’assistència a les sessions dels representants.  
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3.4. Valoració final  

L’experiència ha estat molt positiva tant pels representants del Consell com pels tècnics i 

professionals implicats en el projecte. 

Enguany s’ha aconseguit un major nombre d’escoles participants i també una major implicació 

a les activitats proposades a realitzar a les escoles. 

El Consell ha fet propostes realistes, viables i assumibles. 

 

 

3.5. Previsió de continuïtat  

El Consell d’Infants de Sant Cugat del Vallès, com a òrgan consultiu de l’Ajuntament, té 

reconeixement orgànic en el marc de l’organització municipal i, per tant, té garantida la seva 

continuïtat. 

 

 

4. GESTIÓ TÈCNICA  

 

El projecte ha estat dirigit per les àrees de participació i de serveis socials. 

 

La dinamització de les trobades del Consell i la gestió del blog del Consell (interinfancia.net) 

han estat encarregades a l’empresa Itínere-serveis educatius S.L.  

L’exposició sobre la biodiversitat ha estat cedida per centre de documentació i recursos 

educatius Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola  

 

5. RESULTAT DE LES ENQUESTES I OBSERVACIONS FETES AL CAMÍ A CAN BORELL  

 

A continuació es mostren els resultats que els infants han obtingut de les enquestes i 

observacions que han realitzat durant el mes de maig.  

L’objectiu d’aquestes era conèixer l’ús que es fa del camí aixi com les opinions del usuaris.  

El total d’observacions fetes han estat 21, fetes principalment els caps de setmana al mati. Els 

resultats  obtinguts jam estat els següents:  

● 183 persones van caminant, entre aquestes 39 van en parelles, 19 van soles i 26 en 

grups de més de 2.  

● Corrents van 37 persones entre aquestes en parelles són 2, sols van 10 i en grup 5.    

● 74 persones van en bicicleta entre aquestes van 14 en parelles, soles 19 i 7 en grups.   

● A cavall hem observat un total de 10, entre aquestes ninguna en parelles, però 3 

persones soles i 2 grups.   

● En cadira de rodes no hem observat cap  

● Amb gos lligat 32 entre aquestes 2 persones en parelles, 7 soles amb el gos i 6 en grup 
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● Amb gos sense lligar hem observat un total de 24 persones, entre aquestes 5 en 

parelles, soles amb el gos 6 i en grup 2.  

● Per últim, vam anotar altres formes d’anar-hi. D’aquest apartat han sortit 5 i la forma 

d’anar-hi era per exemple amb cotxet.  

 

 

RESULTAT DE LES ENTREVISTES  

En total s’han realitzat 62 entrevistes, la majoria realitzades en cap de setmanes. L’edat de les 

persones enquestes han sigut amb un 38, 7% entre 19 i 40 anys, seguidament d’un 30,6% 

entre les edats de 41 a 60, un 14, 5% amb més de 60 anys, per últim també hem realitzat 7 

entrevistes a nens i nenes de 13 a 18 anys i 3 entrevistes a infants de 6 a 12 anys.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Consell d’Infants de Sant Cugat del Vallès  
Memòria Curs 2015-2016 

14 

Quan hem preguntat quin ús es fa del camí els 3 resultats més puntuats han estat en primer 

lloc  caminar, seguit d’anar en bici i en tercer lloc córrer.  

 
En la pregunta, d’on ets? un 71% respon que de Sant Cugat, seguit d’un 14,5% de Barcelona.  

 
Sobre la quantitat de vegades que cada persona va al camí, ens han dit un 40,3% que passen 

més de 3 vegades al mes però un 35,5% diuen que no van cada mes.  
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Sobre l’època de l’any, podem dir que la Primavera és el moment on més persones van, seguit 

de la tardor i de l’estiu i per últim, l’hivern.  

 

Tots els enquestats, han respost que els hi agrada el camí, però alguns millorarien algunes 

coses. La majoria de les millores coincideixen en la convivència de les bicis i les persones que 

van caminant o corrents. Diuen que van massa ràpids i amb nens petits és molt perillós. Sobre 

aquest tema es proposa que hi hagin diferents camins i els usuaris de les bicis diuen que no hi 

hagi tanta pista.   

Sobre millores, també coincideixen que els gossos no poden anar sense lligar, i proposen que 

es posin fonts durant el camí.  

Sobre la pregunta si el Parc Natural de Collserola  està ben cuidat, el 85,5% responen que sí.  

Les persones que han dit que no està ben cuidat proposen les següents millores:  

- Més neteja al parc i que la gent no deixi les deixalles pel mig del parc  

- millorar l’entrada al Parc i les senyalitzacions que algunes estan en mal estat. 

- Regular el pas de les bicicletes per tot el parc  

- Més fonts per tot el Parc  
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Annex. Text llegit  en l’audiència pública celebrada el 15 de juny de 2016 

Bona tarda!!  

Senyora alcaldessa, regidors, regidores, mestres, familiars, companys i companyes. 

 

Som els nens i les nenes del Consell d’Infants que estem cursant cinquè i sisè de primària a 

setze escoles de Sant Cugat del Vallès: Àgora, Avenç, Catalunya, Ciutat d’Alba, Collserola, 

Gerbert d’Orhlac, Hatikva, Joan Maragall, La Farga, La Floresta, L’Olivera, Pins del Vallès, Santa 

Isabel, Thau i Viaró, i enguany s’ha incorporat el Pureza de María.  

 

Cada any, en l’acte de constitució del Consell dels Infants, l’Ajuntament proposa un tema per 

opinar, analitzar, debatre i proposar millores. Per aquest curs, l’encàrrec ha estat el de 

conèixer l’ ús que es fa del Parc Natural  Collserola, recollir la opinió que adults i infants tenen 

sobre el Parc, i per últim, proposar millores per aconseguir que la ciutadania de Sant Cugat el 

valori, en tingui cura i hi vagi amb més freqüència.  

 

Després d’un total de 9 sessions del consell, activitats en cap de setmanes i activitats també en 

les nostres escoles, hem aconseguit portar-vos avui la feina que ens demanàveu.   

 

Us volíem dir que per alguns el tema no ens ha acabat d’entusiasmar molt però les sessions i 

activitats eren divertides i creatives, i en general sí ens ha agradat conèixer més sobre el nostre 

Parc de Collserola.  

 

Avui a més d’explicar-vos el que hem fet en les sessions, us volem presentar un seguit de 

propostes que van dirigides a l’Ajuntament, a l’escola i fins i tot a nosaltres mateixos! 

 

Tot va començar el dia 28 d’octubre on vam poder conèixer a tots els representants del curs 

de cinquè i els qui seguim de sisè. La primera part va ser molt divertida perquè vam estar fent 

jocs per a conèixer-nos i aprendre’ns els noms, feina gens fàcil ja que som 32 nens i nenes.  

 

Seguidament vam preparar el que parlaríem a l’acte de constitució que es celebraria el 4 de 

novembre. Us hem de confessar que en aquest acte estàvem molt nerviosos però la veritat és 

que amb la companyia de les nostres famílies, amics, del professorat, directors i directores ens 

ho van fer més fàcil.  

 

Vam sortir amb l’encàrrec al cap, esperant la següent sessió per posar-nos en marxa sobre 

aquest tema.  

 

El  25 de novembre, vam començar fent  uns cartellets amb els nostres noms per tal que en 

totes les reunions els tinguéssim a la taula i així ens ajudaria a recordar els noms dels altres . 
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Per començar a treballar l’encàrrec, ens vam posar en grups  per respondre a tres preguntes 

en uns pòsits de colors. Les preguntes que havíem de respondre eren:   1:què sabem sobre el 

parc?   2: Hi hem anat?  3: Què ens agradaria saber? I fer? 

Quan vam acabar, ho vam presentar davant de tots els grups i vam enganxar els pòsits en uns 

murals molt xulos. 

D’inici ja sabíem moltes coses diferents,  gairebé tothom havia anat alguna vegada al Parc i la 

majoria coincidíem que estàvem interessats en la mateixa cosa: volíem conèixer més sobre la 

flora i fauna del parc.  

Com a coses que ens agradaria fer, també va sorgir la idea de fer un carril bici en el camí de 

can Borell ja que alguns pensàvem que per aquest camí passen molt ràpid, i els que ens agrada 

la bici quan hi anem és avorrit perquè hem d’anar amb compte amb la gent que passeja.  

A l’hora de marxar, ens van donar un pòster per a cada escola sobre el Parc  Natural de 

Collserola  per a què poguéssim conèixer una mica millor el Parc amb els nostres companys i 

companyes. 

 

El 16 de desembre ens vam reunir de nou, aquesta vegada per conèixer el que volíem saber 

sobre el Parc.   

Vam començar amb un vídeo on vam descobrir quantes espècies de plantes hi ha, els animals 

que es poden trobar i una petita història de Collserola. No ens imaginàvem que vivien tants i 

tants sers vius.  Hi ha més de 1.000 espècies de plantes diferents!   

Després ens van explicar que si el que volíem era conèixer millor el Parc, al gener ens 

proposàvem fer una  visita tots plegats al Parc, concretament a Can Coll,  per a realitzar una 

activitat de coneixement i una entrevista a la biòloga del Parc i la Cap de Serveis del Parc. Amb 

l’entrevista els hi podríem preguntar-los tot allò que encara no havíem pogut saber i ens 

interessava. De seguida, la idea ens va agradar, què millor que veure-ho amb els nostres ulls?  

Així que el que quedava de sessió vam fer  petits grups per preparar les entrevistes, i un grup 

es va dedicar a pensar què podríem fer per solucionar el tema de les bicis a Can Borell.  

El dia 5 de gener va ser un dia molt especial perquè per primera vegada el Consell va anar amb 

l’alcaldessa Mercè Conesa a rebre els Reis Mags d’Orient. En aquest cas van ser els 

sotspresidents, l’ Aina Priante i el Juan Llaquet, els que també van tenir la oportunitat de 

demanar els Ses Majestats , els seus desitjos per a tots els nens i nenes de Sant Cugat . 

 

Després de les vacances de Nadal, concretament el 27 de gener, ens vam tornar a trobar 

aquest cop en la casa de la Cultura. En aquesta sessió vam continuar amb els mateixos grups 

per preparar les entrevistes que faríem a la visita de Can Coll,  i un cop acabades vam explicar-
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ho , amb ajuda d’un Power Point, a la resta de grups.  

 

Amb la dinàmica de papers “ verd i groc” on  aixecaven verd si estaven d’acord i groc si volien 

afegir o modificar alguna pregunta, vam donar per acabada l’entrevista.   

 

 

Ara sí, el 14 de febrer a les 9:00h es trobàvem en Can Coll on primerament vam conèixer a la 

nostra guia i biòloga l’Anna Pla,  que ens va ensenyar un munt sobre espècies tant comunes 

com desconegudes. 

 

A continuació, vam fer una activitat a la Feixa dels Ocells, on ens van ensenyar, primer a fer 

servir els prismàtics, i en segon lloc, a identificar una pila de diferents espècies d’ocells, com el 

pit-roig o la cadernera . Els van detectar amb els prismàtics i vam anotar quants veiem en 

aquell moment. Estaven entusiasmats de veure els ocells de tan a prop i de saber reconèixer-

los. Ens va semblar una activitat molt productiva i profitosa. 

Després d’esmorzar al costat de l’àrea de lleure, ens van proposar fer una passejada per 

descobrir diferents rastres naturals. D’aquesta manera podríem saber quins animals són més 

comuns en el parc. Vam poder observar excrements de conill, diferents excavades de porcs 

senglars i un cau de ratolins salvatges. 

 

Poc després, Isabel Raventós, ens va acompanyar a l’exploració i seguidament amb l’Anna ens 

van respondre a les preguntes que havíem preparat en les nostres reunions.  

Li vam preguntar sobre la situació amb els porcs senglars, la convivència de les bicis amb la 

resta  d’usuaris, i també vam aprofitar per explicar el que nosaltres consideràvem que calia 

millorar del Parc així com algunes idees noves d’activitats com ara que es fes una zona 

d’acampada.  

Les seves respostes ens van ajudar a conèixer i entendre millor la situació que viu el nostre 

Parc Natural,  fet que ens serviria per a continuar amb l’anàlisi, les reflexions i, per últim, a 

elaborar les propostes.   

L’Anna Pla, ens va ajudar a aclarir allò que ens neguitejava sobre la flora i fauna, com per 

exemple,  que la Rogeta és una de les plantes més estranyes que es troben al Parc i que el 

Rodó és una planta tòxica que podem veure en alguna de les nostres passejades. I sabeu què? 

hi ha  aproximadament 3.000 espècies en tot el Parc. És per tenir cura del nostre Parc,  oi?  

En la cinquena reunió, la del 24 de febrer, el primer que vam fer va ser opinar sobre la sortida 

a partir d’una diana de valoració, que consistia en donar 1,2 o 3 punts a cada activitat que vam 

fer en funció de si ens va agradar més o menys. Després vam escriure en papers com millorar 

la sortida i seguidament ho vam posar en comú.  
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Sabeu quina activitat ens va agradar més? doncs la d’observar i reconèixer els ocells.  

Després, vam decidir que seria bona idea posar una exposició sobre la biodiversitat del Parc a 

algun lloc de la ciutat, així tothom podria veure la quantitat d’animals i plantes que hi ha molt 

a prop nostra. Per exemple, nosaltres no sabíem que n’hi hagués tantes, i apostem que 

vosaltres tampoc, ens equivoquem?  

Vam pensar que aquesta exposició es podria afegir fotos fetes pels nostres companys i 

companyes de classe així ells també podrien participar i conèixer com de bonic és el nostre 

Parc.  

Per acabar, en grups vam continuar una de les coses que teníem pendent, millorar la circulació 

de persones i bicis en el camí a can borell. Ens vam proposar que es podria fer una petita 

observació del que passa i entrevista als usuaris d’aquest camí.  Consistiria en saber una mica 

més de l’ús que es fa i da la opinió què tenen els que la fan servir.  

Així que per grups vam fer l’observació i les preguntes de l’entrevista. Un cop enllestida, ens 

vam comprometre que cadascú de nosaltres faria 5 entrevistes i 5 observacions i ho portaria 

en la següent reunió. Ara us volem mostrar els resultats que hem recollit 

Amb les observacions volíem saber l´’us del camí de can borrell. Per això, teníem un quadre i 

observàvem durant 10 minuts. Aquest quadre mostrava les diferents formes d’anar pel camí, 

com ara caminant corrent, en bicicleta, a cavall, en cadires de rodes, amb gos… i l’agrupament 

es a dir, si es fa sol o en parelles o en grup.   

de 21 observacions fetes principalment els caps de setmana al mati, els resultats que hem 

obtingut són els següents:  

● 183 persones van caminant, entre aquestes 39 van en parelles, 19 van soles i 26 en 

grups de més de 2.  

● Corrents van 37 persones entre aquestes en parelles són 2, sols van 10 i en grup 5.    

● 74 persones van en bicicleta entre aquestes van 14 en parelles, soles 19 i 7 en grups.   

● A cavall hem observat un total de 10, entre aquestes ninguna en parelles, però 3 

persones soles i 2 grups.   

● En cadira de rodes no hem observat cap  

● Amb gos lligat 32 entre aquestes 2 persones en parelles, 7 soles amb el gos i 6 en grup 

● Amb gos sense lligar hem observat un total de 24 persones, entre aquestes 5 en 

parelles, soles amb el gos 6 i en grup 2.  

● Per últim, vam anotar altres formes d’anar-hi. D’aquest apartat han sortit 5 i la forma 

d’anar-hi era per exemple amb cotxet.  
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Ara us volem explicar les entrevistes que hem fet que ens han servit per conèixer la opinió dels 

que acostumen a anar pel camí i pel parc, i així a l’hora de proposar les millores podrien tenir 

en compte les seves opinions.  

En total hem realitzat 62 entrevistes, la majoria realitzades en cap de setmanes. L’edat de les 

persones enquestes han sigut amb un 38, 7% entre 19 i 40 anys, seguidament d’un 30,6% 

entre les edats de 41 a 60, un 14, 5% amb més de 60 anys, per últim també hem realitzat 7 

entrevistes a nens i nenes de 13 a 18 anys i 3 entrevistes a infants de 6 a 12 anys.  

Per tant podem dir que hem recollit la opinió de gairebé totes les edats.  

Quan hem preguntat quin ús es fa del camí els 3 resultats més puntuats han estat en primer 

lloc  caminar, seguit d’anar en bici i en tercer lloc córrer.  

En la pregunta, d’on ets? un 71% respon que de Sant Cugat, seguit d’un 14,5% de Barcelona.  

Sobre la quantitat de vegades que cada persona va al camí, ens han dit un 40,3% que passen 

més de 3 vegades al mes però un 35,5% diuen que no van cada mes.  

Sobre l’època de l’any, podem dir que la Primavera és el moment on més persones van, seguit 

de la tardor i de l’estiu i per últim, l’hivern.  

Tots els enquestats, han respost que els hi agrada el camí, però alguns millorarien algunes 

coses. La majoria de les millores coincideixen en la convivència de les bicis i les persones que 

van caminant o corrents. Diuen que van massa ràpids i amb nens petits és molt perillós. Sobre 

aquest tema es proposa que hi hagin diferents camins i els usuaris de les bicis diuen que no hi 

hagi tanta pista.   

Sobre millores, també coincideixen que els gossos no poden anar sense lligar, i proposen que 

es posin fonts durant el camí.  

Sobre la pregunta si el Parc Natural de Collserola  està ben cuidat, el 85,5% responen que sí.  

Les persones que han dit que no està ben cuidat proposen les següents millores:  

- Més neteja al parc i que la gent no deixi les deixalles pel mig del parc  

- millorar l’entrada al Parc i les senyalitzacions que algunes estan en mal estat. 

- Regular el pas de les bicicletes per tot el parc  

- Més fonts per tot el Parc  

 

Aquest ha estat tota la informació que hem recollit sobre el Parc, esperem que també us pugui 

servir per pensar en millores i prendre decisions.  
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Seguim amb les sessions de treball, El dia 30 de març es va celebrar la sisena reunió, on vam 

començar veient  les fotos que els nostres companys i companyes havien fet. Ens va semblar 

molt maques i que quedaríem molt bé en l’exposició.  

Aquell dia també vam aprofitar per pensar en accions que es podríem fer tenir cura del Parc. 

Més endavant us l’explicarem totes juntes.  

La reunió d’abril va ser una mica diferent, perquè vam fer un joc de rols que consistia en què 

cadascú tenia un personatge implicat amb el Parc Natural de Collserola i la seva missió era 

defensar els seus drets i interessos.  

 

Hi havia personatges com els ecologistes, els ciclistes, els agricultors o  els propietaris de 

restaurants. L’objectiu general era intentar posar-nos d’acord.  

 

Aquesta activitat ens va semblar divertida i original i ens va fer pensar sobre el que pot passar 

al Parc.  

 

 

I us preguntareu què vam fer en la última sessió del consell, el passat  25 de maig, doncs us ho 

continuem explicant… 

 

Aquell dia ens va servir per fer memòria de tot el que havíem fet, i amb la informació que 

havíem recollit i amb tot allò que havíem après sobre el Parc Natural de Collserola, vam ser 

capaços de fer un llistat de propostes per intentar donar resposta al encàrrec que ens havíem 

fet.  

 

Aquestes propostes estan agrupades en 4 segons el que es vol aconseguir i adreçades com 

hem dit al principi, a l’Ajuntament, a l’escola o a nosaltres mateixos.  

 

Ara us volem presentar aquestes propostes:  

 

Per intentar que la ciutadania vagi més al Parc, proposem a l’ajuntament les següents accions: 

- Realitzar activitats gratuïtes al Parc per a totes les edats  

- Crear una mascota del Parc, que podria ser Porc Senglar en peluix.  

- Fer un cercavila i arribar al Parc 

- Fer una tira còmica i una sèrie televisiva que ensenyin que el parc és guay  

- Muntar una casa de colònies dins del Parc o molt a prop de manera que la gent pugui 

anar-hi i fer activitats  

- Recomanar a les escoles el Parc i les seves activitats  

- Concurs de dibuix sobre algun lloc del Parc, on els dibuixant hagin d’anar al Parc a fer-

ho.  

 

Continuem amb les nostres escoles que pensem que podrien fer el següent:  

- Cada any fer excursions a Collserola i activitats que ofereixen del Parc  
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- Fer murals sobre perquè val la pena anar al parc 

- Que els professors recomanin anar al Parc  

 

I nosaltres, què podríem fer?  

Doncs sobretot convidar a la gent que hi vagi  

podríem fer cartells com els que ja hem fet en les sessions i penjar-los per Sant Cugat.  

Fer excursions amb els nostres amics 

 

Sobre les propostes per intentar que la gent valori el Parc, havíem pensat en les següents 

propostes adreçades a l’ajuntament:  

 

- Fer una sèrie de televisió o un anunci en la qual els personatges facin coses bones al 

parc i es vegi com de bonic és el Parc . Ha de ser un anunci motivador per anar-hi.  

- També pensem que es podria escriure articles on s’expliqui coses sobre el Parc que 

siguin per valorar.  

 

A les nostres escoles es podrien fer projectes sobre el Parc així els nens i nenes coneixerien 

millor com és . També les excursions i les activitats al Parc ajuden a valorar-ho ja que no 

tothom ha anat alguna vegada. Per últim, pensem que penjar cartells i repartir circulars poden 

fer que es valori més.  

 

Nosaltres, que ja coneixem millor el parc, pensem que podríem fer bones critiques del Parc, a 

la gent que coneixem i així el podrien valorar. Una altra idea, es fer pancartes perquè la gent 

en tingui cura.  

 

Pensem que les enquestes que hem fet on hem recollit la opinió de la gent, cal que les feu cas 

perquè quan les vegin realitzades podran valorar més el Parc.  

 

Un altre grup de propostes són per tenir cura del Parc Natural de Collserola.  

 

Pensem que l’ajuntament podria proposar brigades de neteja i organitzar una jornada per 

netejar el Parc.  

Fer una campanya contra la brutícia i ficar anuncis en  les grans pantalles com la de l’eroski .  

 

En les escoles es podrien organitzar un voluntariat que sigui per netejar el nostre Parc, així si 

treballem en ell, després no voldrem que es torni a embrutar o fer mal a la natura.  

I nosaltres mateixos? què podríem fer?  

 

Primer no llençar res al terra, i si  veiem brossa recollir-la. A més, si algú ens veu, li pot servir 

d’exemple, i ell ho podrà fer en un altre moment.  

 

Per últim, les propostes de millora general en el Parc, a més de les que ja hem dit de les 

persones que hem fet les entrevistes, nosaltres com a Consell dels Infants proposem que 

l’ajuntament faci:  
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- arreglar una font que està a l’entrada del Parc, perquè normalment s’embossa 

- Arreglar l’entrada al Parc des de Sant Cugat i les senyals que algunes s’han caigut o no 

es veuen bé  

- Diferents carrils per als diferents tipus de forma d’anar pel Parc 

- Que hi hagin uns búnquers per mirar animals, com vam fer amb els ocells.   

- Cartells educatius que expliquin curiositats i dades de la flora i fauna com hem conegut 

nosaltres 

- Construir unes cabanyes per jugar els nens i nenes.  

 

Aquest ha estat tota la nostra feina sobre el encàrrec demanant, com heu pogut veure, hem 

fet moltes activitats on hem pogut debatre, decidir, opinar i expressar les nostres idees.  

 

Per acabar , ens agradaria dir algunes de les nostres opinions del consell. En general ens ho 

hem passat bé i hem conegut a gent nova. Proposem que el tema sigui una mica més divertit i 

que nosaltres el poguéssim triar. També proposem que  en les sessions poguéssim tenir micros 

per parlar i que alguna vegada poguéssim convidar a algun amic de l’escola per a què ens ajudi 

a explicar l’activitat que hem fet a classe.  

 

Moltes gràcies a tothom per escoltar-nos i per  la vostra assistència!  

 

 


