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VÍDEO La Diputació de Girona tria
com a exemple de participació el
Consell dels Infants de Mieres
Amb l'objectiu de fer conèixer les accions relacionades amb les mainades,
conjuntament amb altres experiències similars que es duen a terme a les
comarques gironines
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=KvlR5pk-oKw
Des de fa més de 3 anys, el municipi de Mieres, a la Garrotxa, compta amb un òrgan de
participació infantil, el Consell dels Infants de Mieres
(https://www.naciodigital.cat/garrotxa/noticia/22008/consell/dels/infants/mieres/presenta/propostes
/al/ple/municipal) . Aquest espai de presa de decisions, de consultes municipals i de propostes de
la infància per al municipi no és l'única experiència a les comarques gironines. Des de la Diputació
de Girona s'aposta des de fa temps per a promoure la participació de les mainades, com a
ciutadania que té veu, en les polítiques municipals.
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El 2018, la Diputació va crear el Grup de Treball de Participació i Infància
(http://www.ddgi.cat/web/noticia/9248/la-diputacio-impulsa-un-grup-de-treball-que-apostaperescoltar-els-infants-per-millorar-els-municipis) , on participen tècnics i càrrecs electes
d'ajuntaments gironins i representants de la Universitat de Girona, amb la col·laboració d'altres
experts. Representants de diversos ajuntaments ?com ara Girona, la Vall d'en Bas, Ripoll, Lloret
de Mar, Palamós, Vilobí d'Onyar, Mieres, la Bisbal d'Empordà, Figueres, Riudaura, Roses i Barberà
del Vallès? o òrgans supramunicipals com el Consell Comarcal del Baix Empordà, el Consorci
d'Acció Social de la Garrotxa i el Servei de Participació Ciutadana de la Diputació de Barcelona
treballen de manera conjunta i comparteixen iniciatives, metodologies, establint entre ells espais
de diàleg i d'intercanvi d'idees.
El Consell d'Infants de Mieres és una de més de cinquanta experiències de participació i infància,
que rep el suport de la Diputació de Girona. Amb un ventall d'edats dels participants molt ampli i
una gran diversitat de propostes, el Consell d'Infants de Mieres ha estat inclòs com a exemple
d'òrgan de participació infantil en el vídeo promocional que acaba d'editar la Diputació de Girona per
a fer conèixer aquestes accions relacionades amb els infants i adolescents, conjuntament amb
altres experiències similars que es duen a terme a les comarques gironines.
L'objectiu del vídeo és el de sensibilitzar la ciutadania sobre la importància d'escoltar els infants en
els nostres territoris perquè els infants i joves tinguin un paper actiu a la nostra societat.
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El Consell dels Infants de Mieres ja fa tres anys que funciona. Foto: AJMieres.
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