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1. APUNT METODOLÒGIC: 
 

Els pressupostos participatius amb infants i adolescents de Rubí és un procés paral�lel al dels pressupostos amb 

adults, iniciat el febrer de 2018, i que acabarà, en fase de propostes, al juny de 2018. 

Es tracta d’un procés acumulatiu, conduit fins ara a través del Consell d’Infants (5è i 6è) i del Consell 

d’adolescents (1er i 2n d’ESO). A més a més, properament s’arribarà als alumnes de 3er i 4t de primària 

mitjançant tallers a les escoles. 

 

Amb aquest procés es persegueixen tres objectius bàsics: 

• Elaborar propostes que vagin més enllà d’una simple idea, arribant a un grau de definició més elevat. 

• Aconseguir que els nenes i nenes se sentin representats amb les actuacions que s’acabin fent. 

• Definir propostes adreçades als nens i nenes, i fetes ells mateixos, però que beneficiïn, també, al 

conjunt de la ciutadania de Rubí. 

 

Al següent cronograma es mostra el pla de treball que resumeix aquest procés. Actualment ens trobem en la 

Fase 1.3, que pretén arribar a unes propostes concretes al juny, i que deixa la porta oberta a que es pugi fer el 

seguiment de l’execució d’actuacions a través del Consell d’Infants i Adolescents a partir del juliol. 
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2. RESULTATS PARCIALS: 
 

Durant el treball que s’ha estat realitzant s’han recollit multitud de propostes dels nens i nenes que hi participen, i 

s’han anat filtrant, ampliant i agrupant seguint criteris com l’adequació a les competències de l’ajuntament, la 

capacitat d’execució segons el pressupost de 50.000 euros o la cerca d’un grau de consens elevat. 

En aquest sentit hem arribat a definir tres línies estratègiques complementàries que recullen les propostes 

concretes que han sortit: 

• Millorar els carrers de la ciutat  

• Fer un Rubí més verd 

• Millorar la neteja a l’espai públic. 

 

Malgrat el procés encara no ha acabat, a continuació es mostra més detalladament com els infants i joves s’han 

imaginat que es podrien concretar aquestes idees.  

La situació ideal que hem imaginat, i on cabria el conjunt de les propostes recollides, és la de realitzar una unitat 

de ciutat que es pugui replicar a diversos punts i que inclogui els criteris que es detallen a continuació. 

Funcionaria com una placeta caracteritzada com un “tros de ciutat ideal” que podria enriquir diferents punts de 

Rubí. En aquest sentit, s’aconsella pressupostar el petit àmbit de projecte unitari tenint en compte que se’n pugui 

executar més d’un, distribuïts per la ciutat, amb un nombre variable d’unitats en funció del pressupost. 

S’ha treballat amb criteris de localització d’aquestes actuacions, però hem acordat no definir-ne una ubicació 

específica i concreta, fet que entenem que donarà més facilitat i flexibilitat d’execució. Tanmateix, la voluntat 

compartida és que aquests espais estiguin vinculats al carrer i/o a espais de pas, enlloc de localitzar-se a 

l’exterior d’una escola o equipament determinats. 

Val a dir que amb els nens i nenes hem treballat des del primer dia amb aquesta idea de “tros de ciutat ideal”, 

malgrat hem deixat clar que el fet que pugui desenvolupar-se tot el conjunt, o només algunes de les idees de 

manera parcial, dependrà de molts factors entre els quals s’hi troba, lògicament, la valoració tècnica que se’n faci 

des de l’ajuntament. 

 

Els criteris que defineixen les principals característiques d’aquesta porció de ciutat ideal són: 

• Habilitar espais d’estada a l’espai públic que fomentin la reunió entre persones, i que permetin que 

els qui hi estan asseguts puguin mirar-se cara a cara.  

• Afegir més color a l’espai públic. Els nens i nenes troben que la ciutat és massa “gris”, i caldria jugar 

amb  el cromatisme en aquestes actuacions. A banda de la pintura, s’han apuntat propostes com la 

vegetació per tal d’aconseguir-ho.  

Una bona manera d’implicar els nens i nenes en el desenvolupament de les accions seria que fossin 

ells mateixos els que pintessin el mobiliari urbà. 

• Incorporar la tecnologia a l’espai públic. Els espais de reunió que es detallen més amunt podrien 

incorporar l’electricitat o el WIFI en el seu disseny.  
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• Plantar més vegetació vinculada als espais d’estada. Els nens i nenes consideren que el verd seria 

un element clau d’aquests espais d’estada, tant pel què fa al confort climàtic i ambiental com per als 

aspectes visuals i estètics. 

En aquesta línia es proposa que a banda de l’arbrat, es puguin utilitzar espècies arbustives per a donar 

un cert grau de privadesa i recolliment a aquest espais. 

• Construir paviments drenants. Als nens i nenes els agraden els paviments que deixen créixer la 

vegetació per les seves juntes. 

• Col�locar missatges positius vinculats a la neteja a l’espai públic. Poder gaudir d’uns carrers i 

places més nets és un desig compartit per molt dels nens i nenes que han participat del procés. 

Conscients, però, que  difícilment encaixa en el capítol d’inversions i que més aviat caldria fer una 

campanya de conscienciació, els infants proposen vincular  missatges adreçats als ciutadans de Rubí 

en aquests espais d’estada.  

Estaria bé que aquests missatges poguessin incorporar algun tipus de logotip o marca que identifiqui 

que són els nens i nenes qui ho diuen, i s’apunten vàries maneres d’incorporar-los; pintura al terra, 

placa al paviment o al mobiliari urbà, panell informatiu, codi QR... 

 

3. EXEMPLES: 
 

Tot seguit s’adjunten alguns exemples d’actuacions que encaixen amb algunes de les idees descrites en el punt 

anterior. 

a) Passeig de Sant Joan a Barcelona. Projecte que habilita espais d’estada a les voreres, vinculats a la 

vegetació i que promouen la reunió entre les persones. 
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b) Exemples d’intervencions que incorporen color i missatges a l’espai públic, on els propis usuaris i 

usuàries  participen de la seva execució. 
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c) Exemples d’intervencions que fomenten els espais d’estada vinculats al carrer, i on la vegetació hi té un 

paper important. 
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d) Exemples d’unitats de “ciutat ideal” treballades per els nens i nenes participants del projecte. 

 

 


