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PRESSUPOST PARTICIPATIU DELS INFANTS DE RUBÍ 
Fase 1.1 – Què fem?                    Acta de la sessió al Consell d’Adolescents   01/03/2018 

 

Guió de la sessió 

Qui? 

- Consellers/es de 1r i 2n d’ESO 

- Ajuntament de Rubí  -  Responsable del Consell d’Infants i Adolescents de Rubí 

- Civis - Dinamització del Consell d’Infants i Adolescents 

- Urbanins - Guia del projecte de Pressupostos participatius amb infants i adolescents 

Quan? 

Dijous, dia 1 de març a les 17.30, a Rubí Forma. 

Què hem fet? 

Temps Activitat 

10’ 
Benvinguda 

Ens enganxem etiquetes amb el nom 

15’ Temes interns del Consell 

10’ 

Presentació del projecte 

Es projecta el vídeo de l’alcaldessa explicant l’encàrrec que els fa 
S’explica el cronograma general que els proposem per treballar el projecte 

35’ 

Mapa de propostes 

Ens posem en 4 grups i compartim les propostes de les diferents classes. 
Amb els criteris establerts, se’n seleccionen 6 per grup. 
Les posem en comú. 

15’ 

Estratègia del projecte  - Què milloraries de Rubí? 

Es debat en 4 grups una possible millora per Rubí. 
Ho posem en comú i els encarreguem un debat dels 4 temes a les aules, prioritzant-los. 

5’ 

Conclusions 

Es posen en comú els treballs de proposta desenvolupats  
Es grava el vídeo de conclusions de la sessió 

 



experiències urbanes amb nens i nenes _ participació  
Pressupost participatiu dels infants de Rubí 
 

 
 

Què hem decidit? 

Mapa de propostes 

 

 

Conjunt de propostes recollides: 

GRUP 1 GRUP 2 GRUP 3 GRUP 4 

Parc de llits elàstics Carril bici Arreglar els carrers Refugi d’animals 

Més freqüència d’autobusos Carrers més amples i millorats Parets per fer graffitis Llits elàstics 

Petits skateparks Més botigues al centre Més gronxadors Millorar voreres 

Hospital Més policia a Can Roses Més pistes de futbol Parc/passeig a la riera 

Refugi d’animals Més parades d’autobús Hospital Un Torre Bassas (espai jove) 

Més espais verds Millorar la fira de la festa major Més autobusos Skatepark 

Paret de graffitis Bosses per la caca de gos Més seguretat als carrers Parets pintades graffiti 

Millora carrers perifèria Millora dels parcs Patis oberts (cap de setmana) Parcs 

Més festes per adolescents Fer camins escolars/instituts Ampliar accés centre comercial Reobrir el cinema 

Piscina municipal Més bancs i papereres Més il·luminació Una bolera 

Treure males herbes carrers Donació als refugiats   Un centre comercial 

Carril bici Refugi als sense sostre  Paintball 

Més seguretat als carrers Hospital  Nova piscina 

Millorar la Torre Bassas Cine   

 Skatepark   

 

 Propostes descartades:    No és inversió   I   No és competència de l’Ajuntament   l   No entra per pressupost 

Algunes de les idees sorgides en aquesta fase, queden descartades però seria interessant per tenir-les en 

compte. Hi ha una destacada repetició de l’hospital, projecte fora de l’abast del pressupost i de les competències 

municipals; en aquesta línia també es repeteix la piscina i alguns equipaments comercials. 

Pel que fa a l’espai públic, s’apunta en dos grups la proposta de carril bici, que es descarta per diferents motius; 

el mateix passa amb els llits elàstics, activitat que els agradaria fer als parcs del municipi. També apareix en dos 
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grups la idea de millorar l’espai jove de la Torre Bassas, o habilitar un nou centre. Un darrer tema descartat que 

apunten en dos grups és el tema del refugi d’animals. 

Finalment, hi ha algunes propostes que només han sorgit a un dels grups i que han estat descartades; és el cas 

de col·locar bosses a l’espai públic per les caques de gos, fer una donació als refugiats i disposar de patis oberts 

els caps de setmana. Alguns dels que han estat descartats en aquesta fase, en cas que constin com a proposta 

final pels altres grups, es mencionen a l’apartat següent. 

 

Conjunt de propostes seleccionades: 

GRUP 1 GRUP 2 GRUP 3 GRUP 4 

Més freqüència d’autobusos Més parades d’autobús Arreglar els carrers Millorar voreres 

Petits skateparks Millorar fira festa major Més gronxadors Parc/passeig a la riera 

Més espais verds Millora dels parcs Més seguretat als carrers Reobrir el cinema 

Paret de graffitis Camins escolars/instituts Més il·luminació Paintball 

Més festes per adolescents Més bancs i papereres Més autobusos Fer espai verd 

Més seguretat als carrers Refugi als sense sostre   

* Els colors indiquen propostes coincidents en diversos grups. 

 

 

Les propostes amb més ampli consens són, d’una banda, la millora dels parcs, relacionat amb la idea 

d’incrementar els espais verds, i incloent la proposta concreta de fer un passeig o parc a la riera; una segona 

idea que es repeteix és la de millorar la xarxa d’autobusos (més freqüència, més parades, més combois); i, 

finalment, la proposta de millora dels carrers, que passa per la millora de les voreres eixamplant-les i arreglant 

desperfectes, així com el traçat de Camins escolars que incloguin els instituts. Una aportació que es repeteix en 

un parell de grups i que, en certa manera, va relacionada amb la millora dels carrers, és la de millorar la 

seguretat. 

Hi ha una sèrie de propostes que només sorgeixen en un dels grups, però que es podrien agrupar sota la idea de 

col·locar nous elements de mobiliari urbà, entre els quals demanen: bancs i papereres, gronxadors i enllumenat. 

La millora de les festes destinades al públic adolescent també és una proposta que es repeteix, en un cas de 

manera genèrica i en l’altre centrada en la fira de la festa major. 
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La idea de l’skatepark i de la paret de graffitis no es repeteix en aquesta fase final, però sí que apareixia en més 

d’un grup a la primera fase. Pel que fa a l’skatepark s’ha informat als nois i noies que ja està prevista una 

inversió en aquesta línia. 

Finalment, passen a aquesta fase una sèrie d’iniciatives que, segurament, caldria haver filtrat en la fase anterior 

(per tema de pressupost, competència o tipus d’inversió), com: refugi als sense sostre, reobertura del cinema i el 

paintball. 

 

Estratègia de projecte 

Els quatre temes que han sorgit com a línies estratègiques per la millora del municipi són: 

- Millorar la neteja de Rubí 

- Millorar els carrers de Rubí (estat de les voreres i calçada, amplada de voreres, etc) 

- Fer un Rubí més verd, amb més vegetació 

- Fer un parc o passeig a la riera 

 

El treball que es proposa fer a les aules és de prioritzar (numerant) aquestes quatre línies estratègiques.  

 

 

 


