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Benvolguts/des pares i mares d’un membre del Consell d’Infants Municipal, 

Des de l’Ajuntament de Riells i Viabrea ens posem en contacte amb vosaltres perquè volem 

explicar-vos en què consisteix aquest projecte de participació ciutadana que posem en marxa 

enguany  i que es desenvoluparà durant el curs 2017/2018. 

El Consell d’Infants Municipal (CIM) és un òrgan de participació pensat pels infants del nostre 

poble. Són membres d’aquest Consell tots els nens i nenes de 5è i 6è del municipi. De tots ells 

s’escolliran (per sorteig) un grup de 9 representants (dos infants de cada classe de 5è i 6è, 

excepte una amb 3 representants). 

El CIM es reunirà cada dos mesos, dins l’horari escolar. Les sessions es faran per curs i línia i 

seran coordinades per un tècnic municipal. La durada de les sessions serà d’una hora 

aproximadament i es desenvoluparan a la mateixa aula. 

En aquestes reunions es treballaran temes d’interès municipal. Cada classe treballarà el mateix 

tema i les conclusions a les que arribin es traslladaran pels representants a les reunions que 

realitzaran els 9 representants.  

Cada curs s’escollirà un tema que es treballarà durant tot el curs. Aquest any el tema a 

treballar seran les festes locals; Nadal, Sant Jordi, Festa Major i altres.   

Aquest equip de govern té la clara voluntat de promoure la participació ciutadana i és un repte 

important aconseguir que els infants puguin participar en les decisions municipals que els 

afectin i interessin. 

Des de l’aprovació de la llei 14/2010 de 27 de maig dels drets i oportunitats en la infància i 

l’adolescència, s’ha convertit en una prioritat evident treballar per promocionar el benestar 

personal i social dels infants i aquest és un projecte que vol garantir-los els seus drets.  

Informar-vos també que a final de curs, tots els membres de CIM faran entrega a l’equip de 

govern i regidors membres del ple, de tota la feina feta i un recull dels acords als que han 

arribat.  Aquesta sessió serà oberta a tothom que hi vulgui assistir. També comentar-vos que 

tota la informació referent al CIM s’anirà publicant al web municipal 

http://www.riellsiviabrea.cat a l’espai destinat.   

Per qualsevol dubte us podeu posar en contacte amb l’ajuntament i preguntar per la regidora 

de participació ciutadana o el tècnic que porta el projecte. 

Rebeu una cordial salutació, 

 

 
 
Alcalde de Riells i Viabrea 
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