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Les noves feines dels consells 
d’Infants i d’Adolescents

Els dos òrgans consultius centraran les seves propostes per a la ciutat en els 
Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 

Constitucions de consells on line. A l’esquerra, els nois i noies del Consell d’Adolescents, i a la dreta, els nens i les nenes del Consell d’Infants

Els nous consells d'Infants i d'Ado-
lescents de Sant Joan Despí s'han 
constituït al mes de novembre com-

promesos, un cop més, a aportar la seva 
visió i idees per a la ciutat. Aquest any, les 
plataformes digitals han facilitat la consti-
tució on line d'aquests òrgans consultius, 
als quals l'alcalde de Sant Joan Despí, An-
toni Poveda, encarrega cada any diferents 
projectes sobre els quals treballar.
D'una banda, l'alcalde ha demanat al Con-
sell d'Adolescents, alumnes de segon i ter-
cer de l'ESO, treballar propostes entorn 
als Objectius de Desenvolupament Sos-
tenible de l'Agenda 2030 –entre els quals 
hi ha la igualtat, la lluita contra el canvi 

climàtic, la solidaritat, combatre la desin-
formació– o sobre accions de microurba-
nisme als barris.

Igualtat de gènere
Per la seva banda, el Consell d'Infants tre-
ballarà al llarg del 2020-2021 per aportar 
propostes al voltant dels 17 objectius de 
desenvolupament sostenible recollits al 
PAM 2020-2021 de l'Ajuntament de Sant 
Joan Despí. Aquest consell també treba-
llarà aspectes que ajudin a cuidar del medi 
ambient, centrat sobretot en el concepte 
de les 3R (reduir, reutilitzar i reciclar), 
així com en la igualtat de gènere. L'alcalde 
també vol conèixer les seves propostes so-

bre el disseny de la ciutat, sobre com faci-
litarien la connectivitat de la ciutadania a 
través de les tecnologies del coneixement 
(TIC), a més a més de la nova plantació 
d'arbres per fer més gran el Bosc dels In-
fants. També va destacar com la partici-
pació, a través de consells com aquests, 
enforteix i enriqueix la democràcia. El 
Consell d'Infants està format per alumnat 
de 5è i 6è de primària.
La constitució dels dos consells es va 
aprofitar per fer una posada en comú de 
les iniciatives en què han treballat aquest 
any, com l'equitat de gènere i la millora del 
reciclatge, a més a més de reflexionar so-
bre la pandèmia actual.

Els nens i les nenes de 
Sant Joan Despí defensen 
els drets de l’infant

Aquestes són algunes de les imatges que els 
nens i les nenes han preparat per commemo-
rar el Dia Internacional dels Drets de l’Infant, 
el 20 de novembre. La situació sanitària no ha 
permès celebrar la tradicional festa, però els 
petits i petites han continuat reivindicant com 
n’és de necessari complir-los. A més d’aquesta 
acció, més d’un miler d’escolars han fet dife-
rents activitats a les escoles.
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