
CMIAT
1. PARTICIPAR I DECIDIR
Terrassa és una ciutat que té en compte 
l'opinió de la seva ciutadania. El dret a la 
participació és un dret fonamental i 
l'Ajuntament fa una aposta clara per 
fomentar-lo entre infants i adolescents. 

Per això, iniciem aquest projecte de 
participació infantil i adolescent, el CMIAT. 

2. QUÈ ÉS EL CMIAT?
És un espai on infants i adolescents que 
visquin o estudiïn a Terrassa podran exercir 
el seu dret a participar, a expressar les 
seves idees i pensaments i a proposar a 
l'Ajuntament accions concretes per a 
transformar la ciutat. 

El CMIAT estarà format per consellers i 
conselleres entre 10 i 14 anys. 

3. EL CENTRES
Els centres educatius i les entitats de lleure 
educatiu de Terrassa estan convidats a 
formar part del CMIAT. 

Si el centre del vostre fill/a decideix 
adherir-se tindrà infants i adolescents que 
formaran part del Consell. 

4. FEM L'ELECCIÓ
Des del Servei de Joventut i Lleure anirem 
als centres de primària i als centres de 
secundària per explicar a l'alumnat què és 
el CMIAT i com presentar-se per ser-ne 
candidat o candidata. 

De cada centre i entitat s'escollirà un/a 
representant i una llista de suplents. 

Confirmada l'elecció, ens posarem en 
contacte amb la família de 
les persones escollides per tal de demanar 
la seva autorització per participar al CMIAT. 
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5. LA PERSONA ESCOLLIDA



7. CONSELLERS/ERES
Del conjunt d'amics i amigues del Consell, es 
realitzarà un sorteig per a nomenar els/les 
31 CONSELLERS/ERES del CMIAT. 

El sorteig es realitzarà al mes de novembre. 

8. CONSTITUCIÓ DEL CONSELL
La data prevista de constitució del CMIAT 
serà a finals de novembre, coincidint amb la 
commemoració del Dia Universal dels Drets 
dels Infants. 

Aquest acte oficial serà presidit per 
l'alcalde. 

9. QUÈ FARAN?
A partir de la constitució, els consellers i 
conselleres del CMIAT hauran de debatre, 
consensuar, demanar l'opinió a altres 
infants i adolescents de la ciutat, sobre 
temes que els proposin o que decideixi el 
mateix CMIAT, i fer propostes d'activitats o 
actuacions al propi Ajuntament o a entitats 
de la ciutat. 

10. LES TROBADES

SERVEI DE JOVENTUT I LLEURE INFANTIL 
WWW.CASABAUMANN.CAT 

937848390
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L'infant i/o l'adolescent escollits pel seu centre o 

entitat seran l'AMIC / AMIGA DEL CONSELL. 

Hi haurà  tants amics i amigues, com centres i 

entitats adherits al projecte. 

Les propostes es treballaran mitjançant diverses 

trobades: 

-  Amics i amigues del consell : reunions mensuals, 

agrupats per districtes, en un centre escolar 

rotatiu proper i en horari de tarda (de 15 a 17 h). 

-  Consellers i conselleres : reunions mensuals amb 

els amics i amigues del Consell i 2 o 3 plenaris 

l'any en un espai municipal, en horari de tarda. 

Gràcies!

6. L'AMIC/AMIGA DEL CONSELL


