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Constitució del Consell d'Infants de Montornès 
(curs 2021-2022) 

 

 La sessió tindrà lloc el dimarts 9 de novembre, a les 17.30 h a la Sala 
d'Actes de l'Ajuntament. 

 

 L'alcalde, José A. Montero, presidirà la trobada, durant la qual es farà 
el traspàs de cartera entre els/les consellers/eres que acaben mandat 
i els que l'inicien.  

 
Després d’un any en què la situació sanitària va afectar la dinàmica de 
funcionament i renovació de càrrecs, aquest curs 2021-22 les escoles han 
recuperat les eleccions al Consell d’Infants de forma presencial. Hi han participat 
més de 190 alumnes de les cinc escoles de Montornès que han escollit els 11 
nois i les 11 noies de cinquè i sisè de primària que els representaran. 
 
Aquest dimarts es farà la renovació de càrrecs i el traspàs de cartera entre els 
consellers/eres que acaben mandat i el que el comencen. 
 
El consell d'infants es va crear l'any 2016 com un òrgan de participació que dona 
veu els nens i nenes del poble en qüestions que els afecten i en temes 
relacionats amb el municipi. Els infants es reuneixen un cop al mes per debatre 
per debatre qüestions que els afecten i els interessen. També s’ocupen de posar 
en comú i traslladar al consistori les opinions de l’alumnat de cada escola i, al 
seu torn, fan arribar a les escoles les reflexions i decisions sorgides del propi 
consell.  

En els cinc primers anys de funcionament del consell s’han tractat temes com la 
mobilitat i la via pública, els equipaments i qüestions relacionades amb els 
àmbits cultural i festiu del poble. Durant el darrer curs es van recollir i presentar 
propostes d’oci per a nois i noies de 10 a 13 anys escolaritzats al municipi. 
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