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El nostre logo és una nena 
armada, amb un tirador 
amagat darrere l’esquena. 
Llesta per reaccionar. Els 
nens que treballen amb 
mi saben que no es tracta 
d’un tirador per llençar 
pedres, per trencar vidres, 
sinó per llençar idees, 
propostes. Però la idea 
és que els infants han de 
ser conscients que tenen 
drets i estar llestos per 
defensar-se. I no només 
esperar que els adults els 
defensin. Nosaltres estem 
treballant per buscar amb 
els nanos aquests instru-
ments per defensar-se. 

Ens posa un exemple?
“La multa moral”, una 
proposta que va néixer 
fa molts anys, amb la 
qual els infants protes-
ten contra els cotxes que 
molesten els vianants. 
Posen un paper on posa 
“vostè és un mal educat 
perquè ha aparcat el seu 
cotxe a la vorera i m’ha 
posat en perill, perquè 
he hagut de baixar de la 
vorera”. Molts adults di-
uen que això pot poten-
ciar la rebel·lia dels in-
fants. Jo crec que no. La 
meva experiència és que, 
quan fem això, estem 
demanant als nanos una 
identitat, una consciència 
ciutadana i un respecte 
dels drets. Els nens que 
se senten respectats es 
disposen a respectar. De 
la mateixa manera que 
els que se senten mal-
tractats, es disposaran 
a maltractar. Per tant, 
quan es parla dels perills 
que els infants “participin 
massa” és com quan diem 
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a una proposta directi-
va, autoritària. Quan les 
propostes dels adults cap 
als infants s’obren a la 
participació, immediata-
ment es fan més a la seva 
mesura.

Vostè parla de donar veu 
als infants des del 1991. 
Com ha vist evolucionar el 
nivell de participació?
Jo crec que el tema de 
la participació cada cop 
interessa més. El món 
social, polític, comparteix 
la idea que la participació 
pugui augmentar. Es nota 
que la resposta és que no 
pot ser que ens tanquem 
els adults, sinó que cal 
obrir-se i veure com tro-
bem una manera per com-
partir les responsabilitats, 
que és una manera d’obrir 
a la participació.

I no creu que, en alguns 
casos, ens hem passat el 
tema de no posar límits als 
nens?
No. Fins ara, les portes 
obertes a la participació 
dels infants segueixen 
sent poques. En tots 
els àmbits educatius. 
Les ciutats que s’obren 
a escoltar l’opinió dels 
infants no arriben a les 
200. I no totes les ciutats 
ho fan al mateix nivell. 

nòmica– no apuntant els 
fills a tantes activitats per 
la tarda i deixant temps 
lliure. No comprant 
tantes joguines, perquè 
tantes joguines maten la 
capacitat de jugar. 

Tot plegat té a veure amb 
la participació. És com un 
gas: s’expandeix si troba 
espai lliure. Al contrari, 
al voltant dels infants els 
espais s’estan tancant 
tant que a ells no els que-
da res.

Com afecten les TIC la 
participació infantil?
Sens dubte, obren espais 
nous. Especialment a 
partir de l’adolescència. 
És un gran recurs per 
connectar amb el món. 
El perill és que els adults 
pensen que, com que te-
nim aquestes tecnologies, 
podem demanar als nens 
que no cal que surtin de 
casa, perquè poden con-
nectar amb els amics vir-
tualment. Això és un pe-
rill, perquè hi ha una edat 
en la qual és necessari el 
contacte físic, barallar-
se de veritat, fer-se mal 
si cal, esgarrapar-se un 
genoll pujant un arbre. I 
aquestes experiències no 
es poden substituir per 
experiències virtuals. A 
mi, personalment, m’a-
grada poc que els nens 
de 6 o 7 anys tinguin mò-
bil, perquè és una eina 
de control. L’acord dels 
adults amb el nen és “no-
saltres et donem el telèfon 
i te’l paguem, a canvi tu 
l’has de portar sempre 
encès”. Traduït això vol 
dir: “Nosaltres no et te-
nim confiança i t’hem de 
controlar”. I aquest és un 
missatge molt dolent!
Aquests mitjans són tan 
poderosos que poden 
substituir l’experiència 
directa i de moviment. 
Poden tenir els nens asse-
guts durant moltes hores 
i això està creant molts 
problemes. 

Quan l’escola
s’obre a la 
participació, 
renuncia 
a una proposta 
directiva, 
autoritària

"estimar massa”: sempre 
és bo estimar molt!

Què hem de deixar 
de fer els adults per 
afavorir la participació 
dels infants?
Hem de fer una passa en-
rere. Deixar fer. Partici-
par significa donar la pa-
raula. Per tant, els adults 
hem de donar una passa 
enrere i escoltar. 
Participar és moure’s per 
la ciutat. Moure’s sol. Cal 
fer una passa enrere amb 

els cotxes. Renunciar a 
considerar-nos amos de 
l’espai públic.

Participar és tenir temps 
per viure amb la colla. I 
això requereix una passa 
enrere per part de l’esco-
la renunciant a donar més 
deures o ocupant l’espai 
de la tarda, que no és un 
temps dels adults, sinó 
dels nens. Una passa en-
rere dels adults que podri-
en estalviar diners –ara 
que estem en crisi eco-

Cal obrir-se 
i veure com 
trobem una 
manera per 
compartir les 
responsabilitats

Participar 
significa donar 
la paraula 

Els nens que 
se senten 
respectats 
es disposen 
a respectar. 
De la mateixa 
manera que els 
que se senten 
maltractats, es 
disposaran a 
maltractar
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