Pla Local d’Infància i Adolescència de
Terrassa
Recollida de propostes als centres educatius i al CMIAT
Consell Municipal de la Infància i l’Adolescència de Terrassa

INTRODUCCIÓ
Aquest informe conté les propostes recollides dels infants i adolescents provinents de centres educatius que han participat al procés del
PLIA’T i del propi CMIAT, amb la finalitat de fer de Terrassa una ciutat més amiga dels infants.
La recollida de propostes s’ha realitzat mitjançant un qüestionari on-line adreçat a l'alumnat dels centres educatius participants del PLIA,
durant els mesos de maig i juny de 2021 i als membres del CMIAT durant les trobades de juny que ho han fet per districtes.
Els centres educatius que han participat del procés del PLIA tot aportant propostes, s'ha realitzat principalment a la franja dels cursos d'
entre 4t de primària a 4t d'ESO. S’han recollir propostes dels següents centres: Escola Sant Llorenç, Ramón y Cajal, Bisbat d’Egara, Joaquima
de Vedruna, IES Egara i centre d’educació especial Crespinell.
I per part del CMIAT, les propostes s'eleven per districtes, recollides per part dels representants que hi ha del centre adherit al CMIAT, i així
debatre i consensuar-les durant les trobades agrupades pels 7 districtes al llarg del curs 2020-21.
Participen una totalitat de 50 centres educatius adherits al CMIAT i que tenen representació al Consell de la infància i l'adolescència de la
ciutat. És el 75% de participació. Una totalitat de 129 infants i adolescents del Consell, dels cursos de 5è, 6è, 1er i 2on d'ESO que es
troben mensualment agrupats per districtes.
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La recollida de propostes s'ha realitzat dins la fase de diagnosi del PLIA, amb l’objectiu de recollir les necessitats i percepcions d’infants i
adolescents en relació amb els 4 Eixos definits en el marc del PLIA: Informació, participació i famílies; Protecció vulnerabilitat i salut;
Educació 360 - projectes de connexió d’espais i temps educatius - i Espai públic, seguretat i civisme.
Cada Eix del PLIA s'ha relacionat amb 4 drets que son els que s'ha demanat les propostes. Els drets són: Dret a participar i a estar
informats i informades, Dret a la protecció, al benestar i a la salut, Dret a l'educació dins i a fora de l'escola, Dret a gaudir de l'espai
públic i un entorn segur.

foto del plenari de cloenda del CMIAT curs 2020-21
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Les propostes realitzades pels infants i adolescents ha de permetre recollir les seves idees, visions i aportacions per fer de Terrassa una
ciutat més amigable. Aquesta recollida de propostes s’ha completat amb enquestes als centres d’educació primària i secundària, als i a les
representants del CMIAT i a les famílies per conèixer dels propis protagonistes la situació de la infància i l'adolescència del municipi. També
s'han realitzat tallers participatius amb personal tècnic, agents i entitats que treballen per i amb la infància i adolescència.
El recull de les visions de tots els agents involucrats, amb especial atenció a les visions dels infants i adolescents, ha de permetre planificar
les línies estratègiques, accions i programes a portar a terme en els pròxims anys al municipi per tal de garantir el desenvolupament
integral d’aquest col·lectiu, especialment en les situacions de risc, des dels àmbits de la promoció, la prevenció i l’atenció.

«Tenim dret a opinar i que aquesta opinió, a més d’ escoltada, sigui tinguda en
compte, d’acord amb la nostra edat i maduresa quan les persones adultes hagin
de prendre una decisió que ens afecti».
Art.12. Declaració Universal dels Drets dels Infants (Nacions Unides, 1989)

Aquest procés s’ha portat a terme en el marc de la diagnosi del Pla Local d’Infància i Adolescència de Terrassa i ha comptat amb el suport
de la Diputació de Barcelona, Gerència dels serveis d'educació, amb Xarxa Consultors.
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RESPOSTES OBTINGUDES
RESPOSTES OBTINGUDES
Nombre de propostes rebudes dels centres següents:

74

Quantitat de propostes que han fet

Propostes per temes
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DRET A PARTICIPAR I A ESTAR INFORMATS I INFORMADES
Eix PLIA:
Informació,
participació i
famílies
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Proposta
Fer un programa d’entrevistes a qualsevol persona i saber el seu punt de vista, dels polítics, famosos...
Fer una sala de jocs a l’escola.
Que estiguin tots els nens i nenes a l’escola ben informades de temes de la ciutat.
Com més informat, més coses sabràs.
Fer difusió a l'escola i informar que en el carrer els gossos facin la caca als llocs senyalitzats i així ho sabrà tothom.
Que m’enviïn cartes i informació d'activitats a la ciutat.
Que s'informi a l'escola de les activitats i equipaments de la ciutat per anar a jugar, a fer activitats gratuïtes....
Que des de l’Ajuntament s’informi als pares sobre els drets dels nens i les nenes amb l’objectiu que els pares escoltin als nens
amb seriositat.
Que hi hagi un canal telemàtic on els nens i nens des de les escoles puguin donar idees i opinions sobre diferents temes a l’Ajuntament.
Ens agradaria tenir un compte d'Instagram per informar a nens/es i joves adolescents de les activitats que es fan a la nostra ciutat,
notícies destinades a la nostra edat, entre d'altres.
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DRET A LA PROTECCIÓ, AL BENESTAR I A LA SALUT
Eix PLIA:
Protecció, Vulnerabilitat i Salut
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Proposta
Davant la pandèmia que es posin sempre la mascareta.
Que no es barallin, que es respecti a tothom.
Que hi hagi més serveis sanitaris i més presència policial.
Salut i cuidar una altra persona, sobretot les més grans.
Jo proposo que sigueu esforçant perquè aconseguim expulsar el Covid-19 del nostre planeta Terra.
Que no hi hagi pobresa.
Aconseguir ser més sans i forts.
Que es prepari un programa on s’expliqui als nens i nenes sobre els perills del tabac i altres drogues.
Proposem la visita de nutricionistes perquè els nens i nenes sàpiguen menjar correctament per cuidar la seva salut.
Repartir més menjar saludable a la població necessitada.
Plantar més arbres a la ciutat per tenir millor salut.
Utilitzar més transport públic, més bicicletes i anar a peu, així ens beneficiem amb la nostra salut.
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DRET A L'EDUCACIÓ DINS I FORA DE L'ESCOLA
Eix PLIA:
Educació 360
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Proposta
Ens agradaria que hi hagués més poliesportius a la nostra ciutat per fer activitats durant les classes i després.
Millorar la seguretat de les xarxes wifi públiques i a les escoles i instituts.
Més espais per estudiar i per jugar (ampliar quantitat entre tots els barris).
Pocs espais amb xarxa wifi. Cal millorar els equipaments públics amb wifi per poder fer les tasques escolars.
Llibretes de l'escola per personalitzar, renovar el material escolar.
Un aire condicionat pels nens, passem molta calor a les escoles, i més ombres als patis.
Que no es barallin, que estudiïn i que juguin molt als patis, jocs per a tothom: com a futbol, bàsquet, racons...
M’agradaria que tots els nens/nenes portin la mascareta en tot moment com a l’escola o el carrer es posin la mascareta i tenir un
comportament adequat.
Fer que no hi hagin baralles fora i dins de l’escola.
Aconseguir millorar el comportament dels companys i companyes a la classe, que siguin més respectuosos.
M’agrada molt l’escola i totes haurien de ser amables, cal ensenyar a respectar-nos.
Més extraescolars de temàtiques diferents per satisfer la curiositat de tots els nens. Aquestes haurien de ser accessibles a tothom.
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DRET A GAUDIR DE L'ESPAI PÚBLIC I UN ENTORN SEGUR
Eix PLIA:
Espai públic,
seguretat i
civisme
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Proposta
Fer servir energia neta, que hi hagi més autobusos elèctrics i fomentar l'ús de la bicicleta. Millorar el trànsit dels carrers per tal que siguin més
segurs pels vianants.
Una proposta relacionada amb els patinets elèctrics seria que la població hagués de fer un petit curs per poder fer-ne ús.
Proposem que perquè la nostra ciutat fos una ciutat més verda, s’establís un sistema com el de Barcelona que prohibeixi la circulació dels vehicles
més contaminants.
Ens agradarien més carrils bici per poder anar cada dia a l’escola
Fer més carrils bici.
Fer més carrers de vianants, baixar el trànsit.
Limitar velocitat dels patinets elèctrics.
Que hi hagi més parcs per trobar-se, per jugar a esport...
Més llocs per reciclar piles, bombetes i objectes específics.
Buscar espais que s'han convertit en deixalleries il·legals i senyalitzar on i quan es pot llençar cada objecte per crear consciència.
Fer algun bus autònom.
Que la ciutat estigui més vigilada per policies i que ens sentim segurs caminant per la nostra ciutat.
Posar càmeres de seguretat en zones molt transitades.
Tenir més zones de parcs i més jocs.
Millorar l'enllumenat dels carrers perquè no faci por caminar a les fosques.
Fer més parcs per infants.
Establir un bus llançadora entre l'estació de Les Fonts i el barri de Can Parellada.
Parcs per practicar joc i esport.
Incrementar la freqüència dels autobusos municipals entre el barri de Can Parellada i la resta de la ciutat de Terrassa.
Obrir / compartir les pistes de bàsquet i futbol de les escoles del barri com a equipaments municipals públics.
Que no portin paper d’alumini els nens ni nenes perquè no el recullen i contamina.
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A mi m’agradaria que pels carrers, els parcs, etc. Els gossos no facin caca i els amos no la recullin.
Més espais per gaudir de forma segura d'esports com: bicicleta, skate, parkour, bàsquet, etc. - Més lleures o esplais als diferents barris de
Terrassa. - Des de l'ajuntament, propostes d'activitats més divertides per nosaltres (conèixer els orígens i història de Terrassa, els seus
carrers, el seu entorn natural, etc.) -Estar millor informats sobre la nostra ciutat i activitats (revista informativa i lúdica per a tots els nens i
nenes de Terrassa).
Augmentar la vigilància. Formar patrulles de vigilància.
Que els gossos deixin fer caca als carrers.
Que hi hagi parcs a la gespa.
Que posin un parc segurs en zones verdes per als nens i nenes on es pot estar.
Campanya i difusió de la perillositat de contaminar.
Posar més papereres al bosc.
Cartells informatius, de l'ús dels espais comuns
Que hi hagi més seguretat als carrers.
Respectar l’espai públic.
Que la gent no es baralli al carrer, places i parcs segurs i pacífics.
Els espais comuns estiguin més nets.
Llocs per jugar al carrer i practicar algun esport.
Que les persones no utilitzin les 24h utilitzant el mòbil.
Tots tenim dret a dir el què poensem. Moltes gràcies per escoltar les nostres propostes!
Crear un servei de neteja de la natura i donar llocs de feina a les persones que més ho necessitin.
M’agradaria veure els lavabos públics pel carrer i per qui ho necessiti.
Més parcs i espais verds a la ciutat nets i amb les atraccions ben cuidades i segures.
L'entorn de la nostra escola sempre està molt brut. La zona dels voltants netes!
Ens agradarien parcs amb diferents tipus d'activitats: tirolines, tobogans grans i llargs, zones per fer biketrial, skatepark, jugar...
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COMENTARIS FINALS
Altres propostes com a comentaris finals, ja que no s'agrupen dins els drets anteriors.
Comentari
El barri de Can Parellada té una realitat geogràfica que dificulta moltíssim el sentiment de pertinença a la resta de la ciutat de Terrassa. La distància,
les barreres arquitectòniques (com l'autopista o els polígons industrials) o les naturals, com la riera, generen un aïllament del barri, traduint-se en
una realitat sociocultural que dificulta el benestar de les persones en aquest districte de la ciutat. La major part de les nostres propostes van
encaminades en intentar alleugerir aquesta realitat.
Que no es barallin els pares.

VALORACIONS FINALS
De la totalitat de propostes rebudes, el 55% fan referència al Dret a gaudir de l'espai públic i un entorn segur. Aquest dret i les propostes
estan relacionades amb l' Eix del PLIA, "Espai públic, seguretat i civisme".
•

Es fa palès la preocupació dels infants i adolescents envers aquesta temàtica, des de viure en entorns nets i segurs, amb propostes
lligades al medi ambient i moltes altres de tenir espais segurs, de joc i pràctica d'esport tan dins com fora de l'escola. "Més espais
per gaudir de l'esport d'una forma segura", "més parcs a la gespa", "més espais per trobar-se, per practicar jocs o esports", "més
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espais i parcs, més segur i nets", en definitiva com fer una ciutat més jugable i accessible. A cada districte, a cada barri,
poliesportius, parcs o zones d’esport...
Propostes sobre els Drets i relacionades amb preocupacions i temes a tractar:
•

Estar més informats i informades sobre que passa a la ciutat, activitats... i conèixer i difondre els drets dels infants"

•

Els hàbits saludables, els addiccions i ajudar a la població més necessitada.

•

Preocupació per la pobresa a la ciutat.

•

Una ciutat més respectuosa, que no hi hagi baralles ni dins ni fora l'escola.

•

Més espais i zones de joc, dins a l'escola i fora, per practicar esport, trobar-se...

•

Espai públic segur, els carrers i les zones de la ciutat.
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