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Què entens per dret a 
la participació?

M’agradaria en primer 
lloc posar-lo en context. 
El dret a la participació 
és una idea que sorgeix 
després que durant molt 
de temps els infants i els 
adolescents haguem es-
tat subjectes de protec-
ció, entesos com una part 
important de la ciutada-
nia, que calia protegir i 
cuidar, però allunyats de 
les decisions preses. 

El 1989 té lloc la Con-
venció sobre els drets de 
l’infant, on ja es té en 
consideració l’infant com 
a ciutadà de ple dret. 
Per exemple, l’article 12 
parla del dret a la llibertat 
d’opinió i l’article 15 de 
la llibertat d’associació. 
Són idees completament 
noves, hi ha un canvi en 
la concepció de l’infant. 

Partint d’aquí, al CNIAC 
entenem que els infants 
i els adolescents han de 
tenir capacitat de formar 
part de la ciutadania. 
Exercir el seu paper com 

a ciutadans. La participa-
ció infantil neix perquè els 
infants siguin una part ac-
tiva de la societat. 

Cal reclamar el seu 
dret a opinar, tot i que la 
seva visió i vivència sigui 
diferent a la dels adults. 
Creiem que aquesta és 
precisament l’essència de 
la participació ciutadana, 
que sigui diversa. És ab-
surd que els infants i els 
adolescents no opinin so-
bre l’educació que estan 
rebent, per exemple. 

El dret a la participació 
està reconegut legalment, 
i cal posar-lo en pràctica. 
A més, aporta molt als in-
fants; aprenen des de la 
infància sobre la cultura 
democràtica, sobre la im-
portància de la política. Té 
beneficis polítics, socials i 
personals per la persona 
que participa. 

Es fomenta suficient 
des de les associacions 
i les institucions?

Crec que molts cops no 
s’entén per què és impor-

tant aquesta participa-
ció. No crec que sigui amb 
mala intenció, però és un 
reflex de la percepció dels 
infants que té la societat. 
Se’ls infravalora. Es podria 
fer molt més per incloure 
infants i adolescents. 

Cal dir que Catalunya 
va ser pionera en aquest 
àmbit, es van crear els 
primers consells d’infants 
al 1992. Però queda molta 
feina per fer. Els infants 
no estan suficientment re-
presentats ni a les escoles, 
on haurien de ser claus en 
la presa de decisions. 

Com creus que es po-
dria fer millor?

La participació infantil ha 
de ser explicada i entesa 
com una part de la parti-
cipació ciutadana global. 
S’ha d’atorgar seriositat 
a l’opinió dels infants. La 
pedagogia és molt impor-
tant perquè s’entengui 
com a societat que la 
participació infantil és 
necessària i beneficiosa 
per qualsevol societat 
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democràtica. Hi ha eines, 
hi ha recursos, per tal de 
fer-la efectiva, només cal 
posar-los en pràctica.

Quina ha estat la teva 
experiència al CNIAC? 

Quan tenia 14 anys vaig en-
trar al Consell d’Infants de 
l’Hospitalet i al CNIAC per-
què m’ho van proposar a 
l’escola. Al principi anava 
perduda, hi ha molt deco-
neixement sobre els con-
sells i jo no sabia que exis-
tien. Ara tinc 17 anys, així 
que d’aquí poquet hauré 
de deixar els consells. 
Aquests 4 anys he crescut 
com a persona. M’he for-

?Què és 
el CNIAC

“El CNIAC és el Consell Na-
cional dels Infants i els Ado-
lescents de Catalunya, un 
òrgan col·legiat de la Gene-
ralitat de Catalunya  que bus-
ca la participació activa dels 
infants en la política cata-
lana. L’objectiu és incloure 
els infants i adolescents per 
promoure i assegurar que es 
compleixen els Drets dels In-
fants al territori català.”

mat com a ciutadana de 
manera pràctica. 

L’experiència de parti-
cipació m’ha aportat se-
gur moltes més coses de 
les que soc capaç de veure 
ara. L’impacte de la parti-
cipació en aquells que ho 
vivim en primera persona 
és increïble. La possibili-
tat de formar part d’una 
cosa tan especial com és 
opinar i exercir els teus 
drets com a ciutadà. En-
tendre l’impacte que te-
nen les teves opinions. 
La participació activa i 
ben feta, amb persones 
recolzant-te, et canvia i 
et forma com a persona i 
com a ciutadana. 
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