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Text Consell Infantil Municipal 2022 
 

Bona tarda!  

 

Senyora alcaldessa, equip municipal, professorat, familiars, companyes i companys: 

 

El meu nom és Marc i estudio al col·legi Sagrada Família 

 

Som els infants representants del Consell Infantil Municipal que estem estudiant 

cinquè i sisè de primària a les escoles de Santa Perpètua de Mogoda:  

- l’escola Bernat de Mogoda,  

- l’escola Santa Perpètua,   

- l’escola La Florida,  

- l’escola Tabor,   

- el col·legi Sagrada Família  

- l’Escola Els Aigüerols 

-i l’Institut escola Santiga,  

 

Nosaltres som la cara visible de tot un equip de treball. Més de 30 nenes i nens del 

municipi que ens hem reunit mensualment per parlar i debatre sobre diferents 

aspectes, on la infància de Santa Perpètua té molt a dir. 

 

És un plaer poder ser en aquesta sala presentant alguns dels aspectes més rellevants 

treballats al llarg d’aquests mesos. 

 

En la nostra intervenció d’avui, us explicarem quins temes hem treballat, com ho hem 

fet i alguns aspectes interessants a destacar. Finalment, exposarem algunes 

propostes que presentem, diferenciades en quatre àmbits: a la infància en general, a 

la família, a l’entorn escolar i de cara a aquest Ajuntament. Comencem! 
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Bona tarda! 

 

Jo sóc l’Alba, de l’escola Bernat de Mogoda 

 

El curs passat, us vam presentar la feina realitzada en relació amb la salut i benestar 

emocional. L’encàrrec que hem rebut aquest any i pel que hem estat treballant en les 

nostres trobades mensuals, ha estat l’assetjament. Un tema que ningú pot discutir que 

és rellevant i important, doncs tots som susceptibles de patir-ne, i, de ben segur, 

tothom coneix algú que hagi patit assetjament d’algun tipus, o bé, ens ha tocat viure’l 

en primera persona. 

 

Al voltant dels quatre o cinc anys, els infants aprenem a utilitzar insults o a burlar-nos 

dels altres, com a forma de poder social. A l’aula, al pati de l’escola, als passadissos, 

als mitjans de transport, i quan ens fem més grans, a través de l’ordinador i del telèfon 

mòbil... 

 

L’assetjament, sol relacionar-se amb l’àmbit escolar, però no només queda limitat a 

aquest context, en la resta d’entorns, també pot produir-se assetjament, com ara 

dintre de la família o a la feina. 

 

Hem après que la violència s’aprèn, no és una cosa innata, i no comença de sobte, 

sinó que es va instal·lant a poc a poc en relacions desiguals; és una manera d’exercir 

poder, utilitzant la força. 

 

Ens han explicat que el maltractador utilitza diferents tècniques, que sabem que no 

es limita als insults i a les agressions físiques; sinó que a més mostra indiferència, 

intimida, culpabilitza, imposa, envaeix la privacitat, manipula, amenaça, ridiculitza, 

desvaloritza… aquestes també són formes en les que es manifesta l’assetjament. 

 

Aquest és el tema que hem tractat i us el volem presentar. 

 

Tot seguit, us expliquem com han anat les trobades d’aquest curs . 

 

El 23 de novembre de 2021 va ser la primera trobada i va ser el dia en que va quedar 

constituït oficialment el Consell Infantil Municipal d’aquest curs. El regidor d’Educació, 

el sr. Pere Garcia, ens va presentar l’encàrrec, treballar sobre l’assetjament.  

 

En aquesta mateixa trobada, també vam conèixer els nostres representants al Consell 

Nacional d’Infants i Adolescents de Catalunya, la Jara i el Jordi, presents amb 

nosaltres. Ens vam explicar en què consisteix el CNIAC i què s’hi fa. 
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Bona tarda! 

 

Sóc el Sergi, de l’escola Els Aigüerols 

A la segona trobada vam comptar amb la col·laboració de la Carol i el Marc que 

formen part de l’equip DIMO, que treballen com a dinamitzadors de Medi Obert a 

l’Ajuntament, a les escoles de Santa Perpètua de Mogoda. Amb ells vam fer unes 

activitats en les que vam poder reflexionar i on cadascú de nosaltres va trobar un 

espai per poder expressar les nostres preocupacions davant l’assetjament. Una de 

les conclusions a les que vam arribar va ser que ens manquen recursos per poder 

afrontar els diferents tipus d’assetjament als quals ens podem veure sotmesos. 

A partir d’aquesta segona trobada, entre totes i tots hem anat repassant quins tipus 

d'assetjament hi ha: escolar, laboral, sexual, ciberassetjament… i com es pot 

manifestar: de manera verbal, física, social, econòmica… I en quins àmbits podem 

trobar-nos-hi: a l'escola, als extraescolars, a la nostra vida privada, … 

Vam veure que no només trobem l'assetjament a les escoles, si no que és un fet que 

pot donar-se a qualsevol edat i lloc, i és per això que és important saber com fer front 

a aquesta situació. 

A la tercera trobada, vam veure uns vídeos, on se’ns presentaven els testimonis de 

diferents joves, que en el passat havien patit assetjament. Vam poder debatre sobre 

diferents aspectes, com per exemple: per quin motiu comença l'assetjament? Quin 

perfil té l'assetjat? I l'assetjador? Com s'inicia aquesta relació d'abús? I una de les 

coses més importants... Com actuen els observadors?  

Les persones que pateixen assetjament poden arribar a estar molt i molt tristes, i no 

tenir suficients recursos per afrontar-ho. A vegades, molt poques vegades, el suïcidi 

és una opció que es plantegen alguns dels assetjats, com a conseqüència de tant 

patiment, és per això que cal destacar la importància de demanar ajuda.  

Totes i tots vam pensar en tres persones amb qui podríem parlar si patíssim 

assetjament, o si veiéssim que li fan a algú altre. “Amb la mare, el pare, l'àvia, l'avi, la 

cosina, la tutora o el tutor, l'amiga, l’amic, amb la psicòloga”... van ser algunes de les 

respostes que vam donar. 

Al llarg de les diferents sessions, hem recordat com n’és d’important el paper dels 

observadors i observadores, aquelles qui presencien situacions d’assetjament. I ens 

hem preguntat a nosaltres mateixos: què podem fer com a observadors i 

observadores? Sabem com actuar? Com ens sentim? 

I també vam donar molta importància al fet que les persones que se’ls hi transmet el 

patiment que suposa una situació així, ens facin cas. 
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A continuació us explicarem una eina que hem descobert per fer front a 

l’assetjament... 

 
 

Bona tarda! 

 

El meu nom és Àlex i vinc de l’institut escola Santiga 

A la sessió del mes d’abril vam rebre la visita de la sra. Laura Girbau, directora del 

Centre de Recursos Pedagògics  de la nostra zona, i una de les creadores de 

l’aplicació UsApps, destinada a denunciar l’assetjament escolar. 

Primer de tot, vam fer una activitat on vam haver de classificar diferents accions, 

segons si consideràvem que eren formes de violència o no. Ho vam debatre en grups 

de quatre o cinc persones i després ho vam posar en comú. 

La Laura ens va explicar la diferència entre violència i agressivitat, i les diferents 

formes de violència que podem identificar, de menys a més intensitat (des del 

llenguatge i humor sexista fins l’assassinat). 

Es va remarcar la importància que si coneixem alguna persona que pateix 

assetjament, sí o sí, podem fer alguna cosa per ajudar, avisant al professorat, i aquest 

haurà d’obrir un protocol per fer front a la situació. 

Arrel d’un estudi que s’ha fet, vam descobrir que molts alumnes de les escoles d’arreu 

del món, creuen que l’escola és un lloc perillós. És per això, que és important crear 

protocols d’actuació, per poder identificar l’assetjament i saber com actuar. 

Per acabar la sessió, la Laura ens va explicar els diferents plans d’actuació que hi ha 

per activar als centres educatius, segons el cas d’assetjament en el què ens trobem: 

menors que pateixen violència a casa, violència de gènere, persones que pateixen 

assetjament per motius de racisme, entre molts d’altres.  

Actualment, se segueixen redactant nous protocols per a diferents situacions. 

Vosaltres sabíeu que existien tants tipus de protocols? Per nosaltres va ser tot un 

descobriment ! 
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Bona tarda! 

 

Sóc la Martina, de l’escola Tabor. 

 

Així doncs, quines estratègies tenim per fer front a l’assetjament? Una d’elles és 

aprendre a comunicar-nos de manera efectiva, per tal de fer respectar els nostres 

drets. 

 

A la següent trobada vam treballar la importància de conèixer els estils de 

comunicació que hi ha, i l'estil que predomina en nosaltres: assertiu, passiu o 

agressiu, segons l’àmbit en què ens trobem.  

 

Ens vam centrar en l'assertivitat, com a eina per a respondre a comentaris inoportuns 

i fer respectar els nostres límits, practicant com contestar de manera assertiva davant 

de determinades situacions. 

 

Vam reflexionar que no ens comuniquem igual segons la situació o segons el lloc on 

ens trobem, pot ser que a casa ens comuniquem de manera més assertiva i amb els 

amics i amigues tinguem un estil de comunicació més passiu, o a l’inrevés! 

 

Mitjançant uns contes i unes històries curtes, que llegíem al finalitzar la sessió, hem 

anat recordant la importància de les paraules que diem i l’empremta que deixen en 

els altres. Com per exemple, la historia del Paper arrugat. Quan un paper s’arruga, 

per molt que l’estiris, sempre queda la marca de l’arruga, és com el nostre cor, quan 

ens han dit paraules que ens han fet mal, per molt que intentis oblidar, el cor sempre 

se’n ressent. 

 

En aquesta ocasió, també vam visualitzar algunes de les campanyes de prevenció 

contra l'assetjament que s'han fet darrerament, a mode de reflexió i inspiració i... ens 

vam posar a crear la nostra pròpia campanya!  

 

Alguns de nosaltres ho vam fer en format pòster o còmic i d'altres en format guió, com 

si es tractés del diàleg d'un curtmetratge per prevenir l'assetjament. 

 

Us volem ensenyar un d’aquests vídeos perquè veieu que no som tan diferents... 

 

https://youtu.be/ygJD7FhN-RQ 

 

Com a membres del Consell Infantil Municipal, també hem tingut l’oportunitat 

d’intervenir i participar al programa La tertúlia de la ràdio amb la Gemma Abasolo. Si 

us interessa, a la web de la ràdio del poble podreu escoltar-ne el podcast! 

 

 
  

https://youtu.be/ygJD7FhN-RQ
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Bona tarda! 

 

Em dic Ariadna, de l’escola La Florida. 

 

En la darrera trobada vam treballar les propostes que avui us presentem sobre el tema 

de l’assetjament. Volem millorar la situació actual i no ho podem fer sols. 

 

Hem elaborat un recull amb les propostes que volem fer a l’ajuntament, a les escoles, 

a les famílies i a nosaltres mateixos. 

 

Així doncs, us exposem les propostes que hem concretat des del Consell Infantil 

Municipal. 

 

Pel que fa a nosaltres com nois i noies: 

 

 Necessitem tenir més confiança en nosaltres mateixos, per poder fer front a 

una situació d’assetjament i ser capaços de dir-ho, ja sigui a casa o a l’escola. 

 Podem actuar com a observadors i observadores i ajudar als companys i a les 

companyes que es  puguin trobar en una situació d’assetjament. 

 Si veiem que un company o companya pateix assetjament, és molt important 

avisar a un adult. 

 Per molt diferent que sigui una persona, no se li ha de faltar al respecte i evitant 

bromes que puguin ferir a l’altre. 

En l’àmbit de la família: 

 

 Ens agradaria que les famílies parléssiu més amb les nostres tutores i tutors, 

és important per evitar malentesos. És important que contrasteu les 

informacions. 

 Ens agradaria que ens creieu quan expliquem que ens trobem en una situació 

de patiment. 

 Necessitem que ens dediqueu temps per escoltar-nos amb deteniment. 

 Necessitem estar bé a casa per estar bé a l’escola. 

 Ens agradaria que ens ajudéssiu a diferenciar el que és una situació de 

conflicte d’una situació d’assetjament, quan us expliquem algun fet. 

 En general, a casa actuem amb més naturalitat perquè tenim més confiança 

per explicar-vos com ens sentim i què ens passa. Us demanem, com a família, 

que sigueu uns bons observadors i que ens ajudeu a detectar casos o 

situacions d’assetjament.  

 

A l’escola: 

 Necessitem que les mestres i els mestres confieu més en nosaltres, ja que 

alguns de nosaltres tenim la sensació que no doneu prou importància al que 

expliquem. Volem evitar que es prengui el bullying com una broma.  
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 Ens agradaria que a l’escola hi hagués un professional de referència al que 

poder recórrer en cas que ens trobem en una situació així, i poder explicar-li. 

 Treballar la diferència entre un conflicte i una situació d’assetjament. 

 Posar en un lloc visible tots els recursos i informacions que hi ha per fer front a 

l’assetjament: UsApps, protocols d’actuació, entre altres. 

 En volem parlar més a classe. 

 Ens agradaria que el professorat rebi formació sobre aquest tema per poder 

atendre’ns millor. 

  

Per part de l’Ajuntament: 

 

 Ens agradaria rebre informació si es fa algun treball o campanya local de 

prevenció contra l’assetjament. 

 Ens agradaria comptar amb un professional al poble, amb formació específica 

sobre assetjament.  

 Tenir un espai a l’ajuntament on poder acudir de manera gratuïta, en cas que 

sigui necessari.  

 Ens agradaria rebre xerrades formatives i activitats sobre l’assetjament durant 

el curs.  

 

 

Bona tarda! 

 

Jo sóc la Leyre, de l’escola Santa Perpètua. 

 

Finalitzat tot el procés de propostes, la darrera sessió la vam dedicar a fer un 

tancament i a avaluar el procés del Consell Infantil Municipal. Per això, vam dur a 

terme una activitat per repassar els aspectes més interessants de tot el realitzat. 

En el bloc, conselldinfants.wordpress.com, entre moltes altres coses, fem un resum 

de cada trobada. És una manera que els companys i les companyes que no poden 

venir, es puguin assabentar del que hem fet. Les famílies, també poden saber què 

estem treballant, i és molt útil per a les nostres tutores i tutors, perquè així podem 

treballar-ho a classe. Us convidem a donar-hi un cop d’ull ! 

I això és tot. Desitgem que les propostes presentades puguin resultar d’utilitat a altres 

infants, a les escoles, a les famílies i a l’ajuntament.  

Estem satisfets i satisfetes de poder posar el nostre gra de sorra, per tal de combatre 

un tema de tanta importància i interès com és l’assetjament. 

Una vegada més, moltes gràcies per la vostra atenció i fins a la propera !
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