
     Transforma el  territori perquè...
Fomenta el coneixement i el respecte dels nens i nenes de Granollers pel seu 
paisatge i els dota de les eines perquè puguin expressar la seva opinió i visió 
sobre la qualitat dels paisatges i els usos que en fan d’aquests. A la vegada, 
busca que prenguin consciència de la responsabilitat que tenim tots en la cura 
del nostre paisatge compartit.

     Valorem l’experiència...
L'experiència es valora molt positivament per la qualitat de les aportacions, per 
l’elevat interès mostrat pels infants i per la possibilitat d’incloure la seva visió en 
el Pla de Paisatge. A més, contribueix a formar els ciutadans del futur vers una 
cultura del respecte  i el reconeixement del paisatge.

    L’experiència consisteix en...
El Consell dels Infants de Granollers, format per representants dels nens i nenes dels cursos de 5è i 6è de Primària de totes les escoles del municipi, és un òrgan 
formal de participació ciutadana que té per finalitat que els infants siguin consultats i escoltats en relació amb els afers de la ciutat que els afecten, fent que, 
d’aquesta manera, esdevinguin partícips en les decisions que es prenen. En el marc del Pla de Paisatge de Granollers, a final de 2012 es va aprofitar aquesta 
plataforma per recollir les opinions dels infants sobre el paisatge del municipi.  

    Per aconseguir…
Els dos objectius principals de l’experiència han estat conèixer la visió i les 
necessitats que els infants tenen del paisatge del seu municipi i transmetre'ls la 
importància de ser responsables de les accions que realitzen per tal de 
mantenir i/o millorar la qualitat del paisatge del seu municipi.

Irene Navarro navarrosole.irene@gmail.com, Xavier Sabaté x.sabate@espaitres.net, Míriam Valdelvira mvaldelvira@ajuntament.granollers.cat

     Els recursos utilitzats són...
Es van plantejar dinàmiques presencials (treball en parelles, en grup, debat 
general i jocs de rol) i tasques a realitzar a les escoles (votacions, sessions de 
debat i consens). Es van utilitzar mapes del municipi, fotografies de les 
tipologies de paisatge, informació del Pla de Paisatge i unes fitxes de 
personatges corresponents a un joc de rol sobre els agents del paisatge. 

Implicació amb el Paisatge del Consell dels Infants de Granollers (participació)

Girona, 23 i 24 de febrer de 2013

Més informació: http://www.granollers.cat/educacio/curs-2012-2013
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