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1. CONTEXT 
El projecte dels pressupostos participatius amb infants i adolescents de Rubí s’ha desenvolupat a través d’un 
procés realitzat entre gener i juliol de 2018, amb els nens, les nenes i els i les joves de Rubí. El projecte s’ha 
realitzat com a resposta a la voluntat del consistori de donar veu als més petits, també, en els pressupostos 
participatius, i fer de Rubí una ciutat encara més amiga de la Infància.  

La dinàmica convencional de govern de les ciutats sovint ha assignat al ciutadà el paper de receptor dels 
canvis, sense convidar-lo a prendre part de les decisions. Si això passa al terreny dels adults, encara resulta 
més difícil que s'escolti la veu dels nens i nenes i es valori la seva opinió.  

En aquest sentit, i conscients que es tracta d’un col�lectiu amb necessitats específiques, els darrers anys 
s’han anat habilitant una sèrie de mecanismes i estratègies per tal d’aconseguir que els més petits puguin 
participar activament en els processos de presa de decisions de les nostres ciutats i pobles, i esdevinguin, 
doncs, ciutadans de ple dret. 

Tant el projecte dels pressupostos amb adults com el d’infants i adolescents han posat una part del 
pressupost municipal a disposició dels seus habitants, per tal que siguin ells i elles els/les qui decideixin i 
prioritzin les inversions que se’n deriven, atenent al seu ampli coneixement de les necessitats de la ciutat. En 
el cas dels infants i adolescents, s’ha disposat d’un total de 50.000 euros, mentre que en el cas dels adults, 
l’import ha estat de 150.000 euros.  
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2. OBJECTIUS DEL PROJECTE 
El projecte dels pressupostos participatius amb infants ha perseguit diversos objectius; alguns de directes, 
lligats a la pròpia definició de les propostes, i d’altres indirectes, fruït del desenvolupament de les accions i 
que en molts casos tenen beneficis en els/les participants en projectes d’aquest estil. 

2.1. OBJECTIUS DIRECTES: 

• Elaborar propostes complexes 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 
executant per part de l’ajuntament. 

• Definir propostes adreçades als nens i nenes i fetes per ells mateixos, però que beneficiïn, també, al 
conjunt de la ciutadania de Rubí. 

2.2. OBJECTIUS INDIRECTES: 

• Implicar els infants a la vida urbana, incorporant la seva veu a un projecte de ciutat, en representació 
del col�lectiu. 

• Apoderar els nens i nenes, fent-los conscients del seu paper a la comunitat i del valor de les seves 
aportacions. 

• Garantir la representativitat del procés de projecte, posant de relleu la figura dels representants i 
construir un discurs que pugui ser traslladat als infants representats. 

• Consensuar unes conclusions, que consolidin l’aprenentatge dels participants i puguin ser difoses a 
d’altres col�lectius. 

• Incloure diferents agents de gestió de la ciutat a la iniciativa per tal de posar en pràctica la 
transversalitat, i assolir objectius més amplis. 

• Reforçar les estructures de participació locals existents, entre elles el Consell d’infants, incorporant 
un nou encàrrec a les seves dinàmiques. 

• Difondre el projecte al conjunt de ciutadans, durant el procés de treball i un cop executat. 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Esquema sobre el treball col�laboratiu  
Font: elaboració pròpia 
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3. RELAT DEL PROCÉS 

3.1. METODOLOGIA I PLA DE TREBALL 
El projecte s’ha estructurat en 4 fases acumulatives, on cadascuna partia dels resultat de l’anterior, de 
manera que s’ha anat generant un relat compartit per tots els seus participants per tal d’arribar a uns 
resultats complexes, treballats, i amb un grau de consens elevat. 

El fil conductor del projecte pels pressupostos participatius s’ha mantingut a través de les sessions del 
Consell d’infants (5è i 6è) i les del Consell d’adolescents (1er i 2n d’ESO). Aquestes trobades han servit 
per a definir les propostes amb els consellers i conselleres, però també per donar veu a la resta de nens i 
nenes de la ciutat a través de la figura dels seus representants. Així doncs, una part important de la feina 
feta s’ha realitzat de manera autònoma pels propis participants a les seves aules respectives. 

A banda dels infants i adolescents amb edat representada als consells, també hi han participat activament 
nens i nens de 3er i 4t de primària, des de tallers fets a les escoles o dinàmiques proposades per treballar 
autònomament amb el suport dels professors/es i consellers/es. 

El següent cronograma mostra quines han estat les fases del procés, i les principals accions de 
cadascuna d’elles. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

Des del punt de vista metodològic, la fase 0 ha servit per definir conjuntament el marc per desenvolupar 
el procés participatiu i elaborar una proposta que concreti on anirà destinada la inversió assignada al 
projecte dels infants i com s’implementarà. Per fer-ho, s’ha treballat internament amb els agents 
implicats de l’Ajuntament i amb l’equip coordinador dels pressupostos participatius amb adults per tal de 
fer avançar els dos projectes en paral�lel. 

2. Cronograma dels pressupostos participatius amb infants i adolescents de Rubí  
Font: Elaboració pròpia 
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Tot seguit, a la fase 1 és on s’han anat treballant les propostes, partint de necessitats i idees generals 
(fase 1.1. Què fem?), seguint per la definició d’aquestes idees i la posada en comú de totes elles (fase 
1.2. Com és?) i acabant amb el disseny específic de les propostes, i el retorn que els tècnics municipals 
han fet després de valorar el treball realitzat (fase 1.3. Com es fa?). 

Per últim, la fase 2 ha servit per presentar els resultats del procés a tots els infants que hi ha participat i, 
més endavant, al conjunt de la ciutadania.  

Aprofitant la continuïtat del Consell d’infants i d‘adolescents, i d’acord amb la demanda del propis 
consellers/es, des d’aquests òrgans es farà el seguiment executiu de les propostes (fase 3), per tal que 
puguin veure com acaben materialitzant-se les seves idees. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Imatges dels tallers realitzats amb el Consell d’adolescents (1 i 2) i amb el Consell d'infants (3 i 4) 
 Font: elaboració pròpia 

 

3.2. COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ 
Durant el desenvolupament del procés s’ha posat especial atenció a la difusió i transparència del procés, 
per tal que tant el conjunt de la comunitat educativa, com la resta de ciutadans/es de Rubí poguessin 
saber com avançava el procés i quines propostes tenien els nens i nenes per a la ciutat. 

En aquest sentit, a l’espai web municipal destinat als pressupostos participatius, s’hi ha habilitat un 
apartat per recollir tot allò referent al projecte. (informació de fites properes, dades generals, actes de 
sessions realitzades...) 
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4. Captura de pantalla de l'apartat de la pàgina web municipal, destinat als pressupostos infantils.  
Font: www.participa.rubí.cat 

 

A més de la difusió virtual, també s’ha considerat oportú reforçar la difusió in-situ, a les escoles de Rubí. 
En aquest sentit, s’ha demanat a les escoles que habilitessin un panell a les seves instal�lacions, i a la 
conclusió de cadascuna de les etapes s’hi ha penjat un panell resum amb les principals conclusions del 
treball realitzat. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
5. Exemple d'un dels panells informatius instal�lats a les escoles de Rubí  
Font: Elaboració pròpia 
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4. PROPOSTES 
Durant el procés s’han recollit multitud de propostes dels infants i adolescents participants. En un primer 
moment, se’ls va explicar que no totes les propostes eren viables per ser efectuades en el marc dels 
“Pressupostos participatius de Rubí 2018” i se’ls van donar eines per aprendre a prioritzar i escollir les que es 
poguessin materialitzar.  

Aquest recull de propostes les inclou totes, tant les que han acabat triades per a ser executades en el marc 
dels pressupostos, com aquelles que durant el camí s’hagin anat descartant. En aquest sentit, creiem que 
aquelles que no han passat aquest primers filtres són igualment interessants per a l’ajuntament i poden ser 
d’utilitat i ressorgir en altres iniciatives. 

4.1. LLISTAT DE PROPOSTES PLANTEJADES 
Aquí es recullen totes les propostes que van sortir de la primera fase de treball amb els Consells, tant les 
que van passar a la següent fase perquè van semblar adients i viables per ser desenvolupades, com les 
que es van descartar perquè no complien els criteris per facilitar-ne la seva execució. 

Els principals criteris establerts que impossibilitaven l’evolució d’algunes propostes eren: 

• Motiu econòmic: les propostes quedaven descartades perquè eren massa costoses i no eren 
executables amb els 50.000€ que es disposa dels pressupostos. 

• No són una inversió: totes les propostes que entren en el marc dels pressupostos participatius han 
de ser una inversió que es pugui construir i millorar algun aspecte de la ciutat, les propostes 
relacionades amb ajudes socials no formen part d’aquest marc i moltes han quedat descartades. 

• No són competència municipal: algunes de les propostes sobrepassen la competència de 
l’Ajuntament i requereixen de l’autorització d’altres agents de l’administració tirar-les endavant. 
 
 

 

6. Llistat de les diferents propostes proposades pel Consell d’Infants sobre un paper d’embalar de 2x2 m (15/03/18)  

Font: Material propi generat pel procés 
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Propostes suggerides pel Consell d’Infants i el Consell d’Adolescents que van passar a la següent 
fase: 

Aquí es recullen totes les propostes que van sortir de la primera fase de treball amb els Consells, 
aquestes complien els criteris per ser candidates pel projecte a desenvolupar a través dels Pressupostos 
Participatius de Rubí 2018.  

Les propostes s’han agrupat segons la temàtica de millora que proposen: 

 

 

Al següent apartat “1.2. Estratègies complementàries que recullen les propostes treballades”, s’explica 
com s’han agrupat totes aquestes idees per poder-ne desenvolupar unes quantes conjuntament dins 
d’una sola, que combini diferents aspectes dels que es volen treballar. Tot i així, en aquest llistat ja es pot 
veure que dos dels aspectes que més preocupen són la mancança d’espais verds i la millora de 
l’habitabilitat de l’espai urbà, ja sigui amb la millora de les voreres o del mobiliari públic. 

  

MOBILITAT PEATONAL ESPAIS VERDS ESPAIS LLIURES MOBILIARI URBÀ 

Passos vianants ben pintats Millorar manteniment parcs Petits skateparks Fonts d’aigua noves 

Voreres més amples Millorar parcs (per adolescents) Millorar pista futbol Montessori Fonts per jugar 

Millorar voreres Posar més vegetació  Més gronxadors 

Arreglar els carrers Parc/passeig a la riera  Més bancs 

 Tanques vegetals 
Més espais verds 
Fer espai verd 
Millora dels parcs 

 Més papareres 

    

TRANSPORT PÚBLIC MOBILITAT ACTIVITATS SERVEIS 

Millorar les parades de bus Carril bici Més festes per a disfrutar Il�luminar zones fosques 

Més autobusos Aparcaments de bicicleta Jocs per a l’estiu Wifi a les places 

Més parades d’autobús Millorar carrils bici Paintball Més seguretat als carrers 

Més freqüència d’autobusos Aparca bicis a les escoles Més festes per adolescents Més il�luminació 

  Millorar fira festa major 
Scape room (per festa major) 
Paret de graffitis 
 

 

ALTRES 

Refugi als sense sostre 
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Propostes descartades perquè no compleixen algun dels criteris de viabilitat 

Aquestes són les propostes que també han sorgit però no complien algun dels criteris que s’han explicat a 
l’apartat anterior i es recullen per si poden servir d’utilitat en algun altra iniciativa de millora de la ciutat. 

 

NO ENTRA PER PRESSUPOST NO ÉS COMPETÈNCIA MUNICIPAL NO ÉS INVERSIÓ 

Parc de llits elàstics 
Hospital 
Piscina municipal 
Bosses per fer caca de gos 
Cine  
Skatepark 
Refugi d’animals 
Nova piscina 
Un parc de parkour 
Una pista de futbol (públic) 
Un museu astrofísic 
Lloc d’oci pels nens 
Més zones esportives 
Parcs per a totes les edats 
Posar més pàrquings 
Pistes de pàdel comunitària 
Tirar ficosa i construir-hi pisos 
 
 

Refugi d’animals 
Més botigues al centre 
Més policia a Can Roses 
Patis oberts (cap de setmana) 
Reobrir el cinema 
Una bolera 
Un centre comercial 
Un bershka 
Càmeres de seguretat 
Millorar les escoles públiques 
Menys hores de classe 
Més pressupost a les escoles 
Millorar camí Rubí-Eroski 
Arreglar carreteres 
Millorar l’skatepark 
Benzineres hibrides 

Donació als refugiats 
Activitats per adolescents 
Tenir urgències de pediatre 
Policia patrullant a tots els barris 
Netejar més els barris 
Manteniment de pipicans 

Moltes de les propostes (que han sortit repetides) van encaminades a millorar algun equipament 
municipal, obrir-ne un de nou, o incorporar nous espais lliures d’oci. Els equipaments esmentats han sigut 
una piscina municipal, un hospital i un museu artístic, els nous espais lliures han sigut una nova pista de 
futbol municipal, un skate park o un parc de parkour. Per altra banda, també hi trobem la demanda 
insistent de nous espais d’oci i comerç, com grans centres comercials i més botigues, o un cinema i una 
bolera. Finalment, és repeteix la idea de la millora del manteniment de l’espai públic. 

 

4.2. ESTRATÈGIES COMPLEMENTÀRIES QUE RECULLEN LES PROPOSTES TREBALLADES 
De totes les propostes recollides s’han intentat sintetitzar camins de treball per emmarcar-les globalment i 
en aquest sentit hem arribat a definir quatre línies estratègiques complementàries que recullen les 
propostes concretes que han sortit: 

• Millorar els carrers de la ciutat  

• Fer un Rubí més verd 

• Fer un parc o passeig a la Riera 

• Millorar la neteja a l’espai públic. 
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Al següent quadre es pot veure la sintetització

7. Sintetització de les propostes dels infants i els adolescents de Rubí
Font: Material propi generat pel procés

 

4.3. PROPOSTA FINAL: LA UNITAT DE CIUTAT REPRODUIBLE
Finalment, conjuntament amb els infants, s’ha descartat l’estratègia de fer un parc al voltant de la Riera de 
Rubí i s’ha acabat treballant amb les altres 3 estratègies per materialitza

Unitat de ciutat ideal reproduïble

La situació ideal imaginada, 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 caracteri
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 varia
funció del pressupost. 

S’ha treballat amb criteris de localització d’aquestes actuacions, però hem acordat no definir
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 
ideal”, malgrat hem deixat clar que el fet que pugui desenvolupar
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.

 

infants i adolescents de Rubí 

l següent quadre es pot veure la sintetització de les idees i com interactuen amb les estratègies: 

Sintetització de les propostes dels infants i els adolescents de Rubí  
Font: Material propi generat pel procés 

PROPOSTA FINAL: LA UNITAT DE CIUTAT REPRODUIBLE 
juntament amb els infants, s’ha descartat l’estratègia de fer un parc al voltant de la Riera de 

Rubí i s’ha acabat treballant amb les altres 3 estratègies per materialitzar una proposta concreta.

reproduïble 

, 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 varia

S’ha treballat amb criteris de localització d’aquestes actuacions, però hem acordat no definir
ubicació específica i concreta, fet que entenem que donarà més facilitat i flexibilitat d’execució. 

voluntat compartida és que aquests espais estiguin vinculats al carrer i/o a espais de pas, 
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 
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 

l’ajuntament.  

 

13 

de les idees i com interactuen amb les estratègies:  

 

juntament amb els infants, s’ha descartat l’estratègia de fer un parc al voltant de la Riera de 
una proposta concreta. 

, 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. 

tzada 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 

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. 

voluntat compartida és que aquests espais estiguin vinculats al carrer i/o a espais de pas, 

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

• 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... 

Durant el procés, s’ha treballat amb els infants de 3r i 4t de les escoles de Rubí per tal de concretar 
aquest últim punt. L’encàrrec que se’ls ha fet ha estat pensar amb frases que es podrien posar a 
l’espai públic per incentivar la neteja i cada grup ha pensat diferents propostes per donar resposta 
al problema que ha sortit d’aquests debats.  

Els resultats, sorgits dels grups de 3r i 4t es mostren a continuació, i des de l’equip redactor creiem 
que en cas de desenvolupar-se aquesta proposta, es podrien seleccionar alguns d’aquests lemes 
que encaixin amb la línia comunicativa de l’ajuntament: 

De la problemàtica de deixalles escampades per terra: 

- Els infants i els adolescents Rubí volem que el tabac es llenci a les escombraries. Gràcies! 
- Els infants i els adolescents Rubí volem que els envasos es llencin a la paperera i no a terra. 
Gràcies! 
- Els infants i els adolescents Rubí volem que no es tirin més vidres, restes de menjar ni 
cigarretes a terra. Gràcies! 
- Els infants i els adolescents Rubí volem menys plàstics i papers a terra. Gràcies! 
- Els infants i els adolescents Rubí volem que hi hagi menys papers i envasos al terra de Rubí. 
Gràcies! 
- Els infants i els adolescents Rubí volem que els papers es reciclin i es llencin a la paperera. 
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Gràcies! 
- Els infants i els adolescents Rubí volem que no llenceu envasos per terra. Gràcies! 
- Els infants i els adolescents Rubí volem un terra ben net a Rubí. Gràcies! 

De la problemàtica de les caques de gos: 

- Els infants i els adolescents Rubí volem que els amos dels gossos portin bosses per recollir 
les cagarades. Gràcies! 
- Els infants i els adolescents Rubí volem que les brutícies de gos es recullin amb una bossa. 
Gràcies! 
- Els infants i els adolescents Rubí volem que totes les persones que tinguin mascota, sempre 
hagin de portar bossa. Gràcies! 
- Els infants i els adolescents Rubí volem evitar que els gossos facin caques al costat del veí. 
Gràcies! 
- Els infants i els adolescents Rubí volem que es portin els gossos als pipicans per fer les 
seves necessitats. Gràcies! 

De la problemàtica de la qualitat de l’aire: 

- Els infants i els adolescents Rubí volem que els cotxes no vagin tant de pressa pel poble. 
Gràcies! 
- Els infants i els adolescents Rubí volem que no s’utilitzin tant els cotxes, per tenir un aire més 
bo. Gràcies! 
- Els infants i els adolescents Rubí volem que no hi hagi tanta contaminació. Gràcies! 

De la problemàtica del manteniment del mobiliari urbà: 

- Els infants i els adolescents Rubí volem que no s’embruti el mobiliari urbà. Gràcies! 
- Els infants i els adolescents Rubí volem que arreglin els bancs i la ciutat estigui més 
acolorida. Gràcies! 

De la problemàtica dels graffitis: 

- Els infants i els adolescents Rubí volem menys graffitis de qualsevol tipus. Gràcies! 

Altres o barreja dels anteriors: 
- Els infants i els adolescents Rubí volem menys burilles de tabac, menys caques de gos i 
menys mobiliari urbà pintat. Gràcies! 
- Els infants i els adolescents Rubí volem que no tirin plàstics a terra, també volem més parcs 
per persones més grans on no facin caca els gossos. Gràcies! 
- Els infants i els adolescents Rubí volem més neteja i més zones verdes. Gràcies! 

A banda del contingut dels missatges, i com s’ha comentat anteriorment, aquests lemes poden estar 
vinculats a les intervencions físiques que es facin i, a parer dels nens i nenes, poden portar un distintiu 
per tal que la ciutadania sàpiga que són els infants del poble qui ho està dient. Durant el procés s’han 
fet tres propostes de logotip que donen resposta a aquest fet:  
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8. Propostes de logotip elaborades per identificar els missatges de neteja transmesos pels infants i els adolescents  
Font: Material propi generat pel procés 
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4.4. EXEMPLES DE DESENVOLUPAMENT 
Tot seguit s’adjunten alguns exemples d’actuacions que encaixen amb algunes de les idees descrites en 
el punt anterior. 

a) Mobiliari urbà reversible que es va posar a Nova York a l’estiu a la zona de Times Square. Quan es 
va treballar amb el Consell d’Adolscents aquest tipus de mobiliari els va agradar molt perquè permet 
poder seure de diferents maneres i interactuar cara a cara amb un grup d’amics. 

 

 

 

b) 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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c) 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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d) 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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Exemples d’unitats de “ciutat ideal” treballades per els nens i nenes participants del projecte. 
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5. VALORACIÓ 
El balanç del projecte dels Pressupostos Participatius amb infants i adolescents de Rubí d’aquest any 2018 
és, en general, positiu. A continuació es detalla una mica més l’avaluació del procés des de la perspectiva del 
que han expressat els infants i adolescents que hi ha participat, com des del propi equip que els ha 
acompanyat.  

La valoració s’ordena en tres punts diferenciats. El primer fa referència, sobretot, a desenvolupament de les 
sessions. El segon, és una mirada crítica al conjunt del procés amb voluntat constructiva i de millora, de cara 
a futurs projectes de característiques similars. Finalment, el tercer punt ressalta allò que ha funcionat millor i 
que cal consolidar o mantenir. 

5.1. PERCEPCIÓ DE LES SESSIONS 
Segons els infants i adolescents dels consells 

El funcionament ordinari dels consells preveu que al final de cada una de les sessions els infants i 
adolescents valorin aquella sessió apuntant si els ha agradat, o no, i si els ha semblat llarga, o no. L’equip 
dinamitzador dels consells ha recollit periòdicament aquestes opinions. Els resultats obtinguts expressen 
que a gairebé tots els participants els agraden les sessions; en el cas de la durada, puntualment els 
sembla massa llarga. 

 

9. Valoració d’una sessió per part dels nens i nenes del Consell d’Adolescents (19/04/18) 
Font: Material generat per Civis (dinamització dels Consells d’Infants i d’Adolescents de Rubí) 

D’altra banda, a les sessions de tancament del projecte dels Pressupostos Participatius, els infants i 
adolescents han valorat el conjunt de les sessions a les quals s’ha treballat aquest tema. En gairebé tots 
els casos les han valorat positivament; els adjectius qualificadors més utilitzats per definir el 
desenvolupament d’aquestes sessions han estat interessants i originals. 

Com a adjectius negatius, només s’ha recollit un cas que ha considerat que les sessions han estat 
avorrides, i un altre de sessions llargues. 
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10. Valoració de les sessionsde treball dels Pressupostos Participatius per part dels nens i nenes del Consell d’Adolescents 
(07/06/18) i del Consell d’Infants (14/06/18) 
Font: Material propi generat pel procés 

 

Segons l’equip redactor 

Es considera que les sessions de treball fetes als consells han estat un bon espai per treballar i conduir el 
projecte; els infants i adolescents s’han mostrat molt participatius i implicats. 

Les trobades a les quals s’ha treballat íntegrament el projecte dels Pressupostos Participatius han permès 
aprofundir en el tema, plantejar dinàmiques originals i mantenir debats enriquidors sobre les propostes i 
opinions dels més joves, que han servit per anar donant forma a la proposta. En moltes ocasions han 
quedat curtes de temps, per la planificació prevista i per la intensitat de les aportacions dels participants. 
S’ha procurat facilitar informació i referents per tal que la proposta s’articulés de manera col�lectiva i àgil; 
puntualment als nens i nenes els ha resultat difícil l’exercici d’abstracció per plasmar les propostes i 
proposar una determinada forma, però se n’han sortit amb èxit. 

Les sessions a les quals s’ha recollit la informació treballada a les aules i se’ls ha proposat un nou 
encàrrec han estat positives per mantenir el fil del projecte, però han quedat curtes. El temps per fer-ho 
era reduït i calia abreujar el debat, de manera que el treball qualitatiu ha estat més difícil. 

Pel que fa als tallers que s’han fet a les aules, la valoració és molt positiva. Ha servit, sobretot, per 
implicar a nens i nenes més petits en el projecte, des de la informació fins la participació en un aspecte 
determinat de la proposta. La dinàmica del taller ha estat senzilla però adequada al temps i a l’edat dels 
participants. A més, també es valora positivament que el projecte hagi estat una “excusa” per donar a 
conèixer el Consell dels Infants als més petits i fer-los conscients del seu dret a participar. 

 

5.2. EL QUE CREIEM QUE CALDRIA MILLORAR 
Segons els infants i adolescents dels consells 

A les darreres sessions dels consells on s’ha treballat el projecte dels Pressupostos participatius els més 
joves han marcat, d’entre els aspectes proposats, aquells que consideren que caldria millorar del conjunt 
del procés. Els dos consells han apuntat prioritats diferenciades per la millora del procés, en general.  
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Els nois i noies del Consell d’Adolescents han valorat, sobretot, que l’aspecte a millorar és la llibertat per 
crear la proposta. És possible que la manca de llibertat l’hagin percebut en la negativa de desenvolupar 
un projecte que no fos inversió. 

D’altra banda, el consell dels infants ressalta altres aspectes a millorar. Detecten la necessitats de 
treballar més la difusió del projecte a la ciutadania; creuen que hi ha hagut poca comunicació i que no ha 
arribat a suficient població fora del seu entorn.  

Els dos consells proposen millorar del calendari. Això va relacionat amb el poc temps que s’ha tingut per 
poder treballar i madurar una proposta, sembla que dilatant una mica el temps s’hagués pogut arribar a 
aprofundir una mica més. 

 

 

11. Valoració del procés per part dels nens i nenes del Consell d’Adolescents (07/06/18) i del Consell d’Infants (14/06/18) 
Font: Material propi generat pel procés 

 

Segons l’equip redactor 

Des del punt de vista de l’equip que ha acompanyat el procés, compartim amb els consellers i 
conselleres, sobretot, la crítica de calendari i la de la comunicació.  

En relació al calendari, es considera que un projecte d’aquestes característiques, si es vol treballar 
qualitativament, requereix de més temps del que s’ha disposat. No es tracta tant d’allargar la durada de 
les sessions, sinó de prolongar el projecte en el temps i permetre que, en una fase inicial, la metodologia i 
cronograma siguin sotmesos a la valoració del conjunt de persones que hi han de participar, que se’l 
puguin apropiar. En la fase de creació també hagués estat més operatiu disposar ja del contacte amb el 
tècnic, per tal de treballar la proposta conjuntament i entendre la negativa d’algunes propostes. 

La difusió del procés a la ciutadania també ha estat fluixa, i aquest és un dels aspectes importants que, tal 
com s’havia dissenyat el procés, hagués estat fàcil de potenciar i s’ha deixat perdre. En certa manera, 
aquesta també és una conseqüència de la manca de temps, però no només això. Tenir la població 
informada del procés i/o dels resultats és útil perquè el relat popular s’aproximi més a la realitat i garantir 
la transparència. 

Un darrer aspecte a millorar és la comunicació amb algunes àrees de l’administració i amb les escoles. En 
alguns punts del procés, la manca d’informació o de diàleg amb determinades àrees municipals ha 
suposat un fre pel projecte o ha reduït la capacitat de compromís amb les propostes dels infants per part 
de l’equip acompanyant del procés. Pel que fa les escoles, es considera que el problema va més 
relacionat amb la manca de temps; el projecte no ha acabat de motivar al professorat i només una escola 
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ha participat del projecte directament, implicant els nens i nenes de 3r i 4rt de primària a través del taller 
que se’ls ha ofert. 

 

5.3. EL QUE MÉS ENS HA AGRADAT  
Segons els infants i adolescents dels consells 

Un cop finalitzat el procés de creació del projecte pels Pressupostos Participatius, a les últimes sessions 
celebrades, els nois i noies han indicat també els aspectes que més els han agradat de la iniciativa que el 
consistori els ha proposat. La resposta dels dos consells és força diferenciada. 

Un dels aspectes que més ha agradat als adolescents ha estat poder ser escoltats i dir la seva en temes 
per poder millorar la seva ciutat, tot i que el conjunt de consellers i conselleres no es decanten clarament 
per un dels avantatges, exposen opinions diferenciades. 

Pel que fa als infants, han destacat clarament el fet de poder desenvolupar un treball conjuntament amb 
nens i nenes d’altres escoles participant en un projecte de ciutat per millorar Rubí. 

 

12. Valoració del procés per part dels nens i nenes del Consell d’Adolescents (07/06/18) i del Consell d’Infants (14/06/18) 
Font: Material propi generat pel procés 

 

Segons l’equip redactor 

L’equip redactor del projecte valorem molt positivament la voluntat d’incloure la infància en una iniciativa 
d’aquestes característiques. A banda de disposar d’estructures estables de participació ciutadana, com 
les tenim els adults, els infants també haurien d’anar essent inclosos a les altres iniciatives de participació 
municipals que endegui l’administració, com són els Pressupostos Participatius. 

L’encert metodològic el valorem, sobretot, en el fet d’haver recolzat el projecte principalment als consells 
d’infants i adolescents ja existents; d’aquesta manera s’han optimitzat esforços i no s’ha saturat tant als 
participants.  

Un altre aspecte que ha funcionat positivament és el sistema acumulatiu de treball de la proposta. El fet 
de no treballar amb simples llistes de propostes, sinó de fer un treball mes qualitatiu, de raonament per la 
justificació de la proposta i de concreció de la seva forma arquitectònica ha fet que els participants se la 
sentissin més seva i que paral�lelament aprenguessin del procés. 



Pressupostos participatius amb infants i adolescents de Rubí  
Memòria final i informe de resultats 
 

25 
 

Considerem que la incorporació de la figura d’un tècnic municipal de l’àrea d’espai públic, com a 
interlocutor del projecte ha estat positiva, malgrat ha arribat una mica tard pel calendari del projecte. Ha 
estat positiu per tal de poder fer un retorn justificat als consells d’aquelles idees que es podran incorporar i 
les que no. 

Finalment, i de cara al futur del projecte, es recomana que es pugui fer el màxim seguiment per part dels 
mateixos consells i de les escoles, així com la màxima difusió dels resultats del projecte al conjunt de la 
ciutadania. 
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ANNEX I. ACTES DE LES SESSIONS REALITZADES 
A continuació s’adjunten les actes de les sessions realitzades durant els pressupostos participatius amb infants i 
adolescents de Rubí.  

Es tracta de la transcripció literal dels informes redactats per l’equip d’Urbanins després de les trobades, i que 
s’han compartit amb els diversos agents implicats en el projecte via web municipal i a través de correu electrònic. 

 

 

 
 

 

 

 





	
	
	 	 	

	

ACTA	–	CONSELL	D’ADOLESCENTS	–	PRIMERA	SESSIÓ	DE	TREBALL	
DIJOUS	DIA	8	DE	FEBRER	DE	2018	

	
	
	
Assistents	
	
Consell	d’Adolescents	de	Rubí:	15	
Ajuntament:	Laura	Díaz	Melero	
Urbanins:	Oriol	
Civis:	Marta	Martorell	i	Camps,	Laura	Viladevall	Corominas	
	
	
Benvinguda	i	ordre	del	dia		
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	 	 	

	

	
	
Activitat	1.	Dinàmica	de	coneixença	dels	Consellers	i	Conselleres		
	
En	 primer	 lloc	 els	 Consellers	 i	 Conselleres	 han	 fet	 una	 ronda	de	presentacions	 i	 han	
compartit	perquè	s’havien	presentat	pel	Consell	d’Adolescents	i	quines	expectatives	en	
tenien.	Aquesta	activitat	de	coneixença	s’ha	dut	a	terme	a	través	del	joc	de	la	teranyina.		
	

	
	

	
	



	
	
	 	 	

	

	
	
Activitat	2.	Repassem	els	Drets	dels	Infants		
	
Com	a	membres	del	Consell	dels	Infants	i	Adolescents,	Consellers	i	Conselleres	han	
repassat	i	parlat	dels	drets	i	deures	que	tenen	com	a	joves	de	Rubí	i	del	món.	
	
Han	format	grups	de	2	i	han	jugat	de	manera	conjunta	al	Memory	gegant	d’UNICEF	sobre	
els	Drets	dels	Infants.	
Han	comentat	i	debatut	sobre	els	diferents	drets	que	han	anat	sortit.	A	partir	de	cada	
dret	que	ha	anat	sortint,	hi	han	reflexionat	posant-los	en	el	context	de	la	ciutat	on	viuen	
però	també	de	manera	universal.		
	
	

	



	
	
	 	 	

	

	
	

	



	
	
	 	 	

	

	
	

	



	
	
	 	 	

	

	
	

	
	
	
	
	



	
	
	 	 	

	

	
	
Activitat	3.	Recordatori	de	l’encàrrec	i	explicació	del	projecte	a	treballar		-		
	
S’ha	recordat	i	explicat	als	Consellers	i	Consellers	que	enguany	hauran	de	treballar	en	
relació	als	pressupostos	participatius	de	la	ciutat,	amb	una	partida	de	50.000Euros	pel	
que	fa	a	infància	i	adolescència.	
	
D’aquesta	manera,	la	Consultora	Urbanins	ha	fet	una	presentació	sobre	pressupostos	
participatius	i	ha	posat	en	context	el	que	representa	la	partida	pressupostària	que	els	hi	
correspon	fent	un	joc	que	ha	fomentat	el	debat	i	la	reflexió	amb	Consellers	i	Conselleres.	
	
	

	



	
	
	 	 	

	



	
	
	 	 	

	

	
	
	
Tancament		



 
 
   

 

ACTA – CONSELL D’INFANTS – PRIMERA SESSIÓ DE TREBALL 
DIJOUS DIA 15 DE FEBRER DE 2018 

 
 

 
Assistents 
 
Consell d’Infants de Rubí: 26 
Ajuntament: Laura Díaz Melero 
Urbanins: Laia 
Civis: Marta Martorell i Camps, Laura Viladevall Corominas 
 

 
Benvinguda i ordre del dia  
 

 
 
 



 
 
   

 

 
 
 
 
 
 

 
Activitat 1. Dinàmica de coneixença dels Consellers i Conselleres  
 
En primer lloc els Consellers i Conselleres han fet una ronda de presentacions i han 
compartit perquè s’havien presentat pel Consell d’Infants i quines expectatives en 
tenien. Aquesta activitat de coneixença s’ha dut a terme a través del joc de la teranyina.  
 



 
 
   

 

 

 



 
 
   

 

 
 

 
 

 
Activitat 2. Repassem els Drets dels Infants  
 
Com a membres del Consell dels Infants i Infants, Consellers i Conselleres han repassat 
i parlat dels drets i deures que tenen com a joves de Rubí i del món. 
 
Han format grups de 2 i han jugat de manera conjunta al Memory gegant d’UNICEF sobre 
els Drets dels Infants. 
Han comentat i debatut sobre els diferents drets que han anat sortit. A partir de cada 
dret que ha anat sortint, hi han reflexionat posant-los en el context de la ciutat on viuen 
però també de manera universal.  
 

 
 
 
 



 
 
   

 

 
 
 
 



 
 
   

 

 
 



 
 
   

 

 
 
 
 
 
 

 
Activitat 3. Recordatori de l’encàrrec i explicació del projecte a treballar  -  
 
S’ha recordat i explicat als Consellers i Consellers que enguany hauran de treballar en 
relació als pressupostos participatius de la ciutat, amb una partida de 50.000Euros pel 
que fa a infància i adolescència. 
 
D’aquesta manera, la Consultora Urbanins ha fet una presentació sobre pressupostos 
participatius i ha posat en context el que representa la partida pressupostària que els hi 
correspon fent un joc que ha fomentat el debat i la reflexió amb Consellers i Conselleres. 
 
 



 
 
   

 



 
 
   

 

 

 



 
 
   

 

 

 
Tancament  
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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 
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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.  

 

 

 



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

 
 

PRESSUPOST PARTICIPATIU DELS INFANTS DE RUBÍ 
Fase 1.2 – Què fem?                             Acta de la sessió al Consell d’infants   15/03/2018 

 

Guió de la sessió 

Qui? 

- Consellers/es de 5è i 6è de Primària 

- 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 15 de març a les 17.30, a Rubí Forma. 

Què hem fet? 

Temps Activitat 

10’ 
Arribada i presentació de les persones 

Ens enganxem etiquetes amb el nom. 

15’ Temes interns del Consell 

15’ 

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. 
Es projecta el vídeo del consell d’adolescents explicant que han fet a la seva sessió de treball. 

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. 

10’ 

Estratègia del projecte  - Una actuació puntual, o varies en diferents llocs? 

Es posen al voltant d’una ortoimatge en planta de Rubí.  
Es debat conjuntament i es visualitza mitjanzant plastilina els llocs on es vol intervenir amb els 
pressupostos participatius. 
Se’ls fa l’encàrrec que han de portar les aules. 

5’ 

Conclusions 

Es posen en comú els treballs de proposta desenvolupats  
Es grava el vídeo de conclusions de la sessió 
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Què hem decidit? 

Mapa de propostes 

 

Conjunt de propostes recollides: 

GRUP 1 GRUP 2 GRUP 3 GRUP 4 

Passos vianants ben pintats Un bershka Carril bici Millorar camí Rubí-Eroski 

Wifi a les places Fonts per jugar Policia patrullant a tots barris Arreglar carreteres 

Activitats per preadolescents Camp de futbol públic Més escombraries als parcs Millorar carrils bici 

Millor manteniment dels parcs Càmeres de seguretat Aparcaments de bicicleta Parcs per totes les edats 

Voreres més amples Millorar parcs (per adolescents) Més pressupost a les escoles Aparca bicicletes a les escoles 

Fonts d’aigua noves Millorar escoles públiques Tanques vegetals Millorar les parades de bus 

Parcs cautxú (substituint sorra) Posar un pipican Llocs d’oci pels nens Millorar l’skatepark 

Un parc de parkour Menys hores de classe Arreglar voreres i carreteres Netejar més els barris 

Una pista de futbol Tenir urgències de pediatre Més papereres Posar més pàrquings 

Una pista de bàsquet Il·luminar zones fosques Més aparcaments Més manteniment pipicans 

Un museu astrofísic Fonts per beure aigua Més zones esportives Pistes pàdel comunitàries 

 Més festes per disfrutar Scape room (per festa major) Millorar pista futbol Montessori 

 Jocs per a l’estiu  Tirar ficosa i posar-hi pisos 

   Posar més vegetació 

   Benzineres híbtides 

 

 Propostes descartades:    No és inversió   I   No és competència de l’Ajuntament   l   No entra per pressupost 
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Algunes de les idees sorgides en aquesta fase, queden descartades però és interessant recollir-les per tenir una 

idea de les demandes dels nens i nenes. S’ha utilitzat el mapa que es va començar a treballar a la sessió amb 

els nois i noies de secundària.  

Per una banda, ha sorgit un destacat interès per l’espai públic relacionat amb l’esport, un desig d’incrementar les 

zones esportives i els camps de futbol públics, han quedat descartades per no estar a l’abast del pressupost que 

es disposa. També s’ha mencionat una voluntat d’intervenció a les escoles a través de la seva millora i d’un 

increment del pressupost, descartat per no ser una inversió, segones ells/es. 

Hi ha una sèrie de propostes que han quedat descartades per ser d’un caire de gestió que no necessita una 

inversió, sinó repensar com gestionar els recursos que ja es tenen. Entre aquestes, s’hi troben: la millora de la 

gestió de residus i la neteja dels barris (relacionat directament amb el millor manteniment dels pipicans), una 

millora de la repartició de la patrulla de la policia municipal per incrementar la sensació de seguretat i destinar 

més diners a festes o activitats per a preadolescents. 

 

Conjunt de propostes seleccionades: 

GRUP 1 GRUP 2 GRUP 3 GRUP 4 

Passos vianants ben pintats Fonts per jugar Carril bici Millorar carrils bici 

Wifi a les places Il·luminar zones fosques Scape room (per festa major) Aparca bicis a les escoles 

Millorar manteniment parcs Millorar parcs (per adolescents) Aparcaments de bicicleta Millorar les parades de bus 

Voreres més amples Més festes per a disfrutar Més papareres Millorar pista futbol Montessori 

Fonts d’aigua noves Jocs per a l’estiu Tanques vegetals Posar més vegetació 

Parcs cautxú (subs. sorra)    

* Els colors indiquen propostes coincidents en diversos grups. 

 

 

Hi ha dos grans grups de propostes que han sortit repetides a la majoria dels grups. Per una banda trobem les 

que estan relacionades amb la millora dels parcs, amb l’afany d’incrementar els espais verds dins de la ciutat, 

concretament es parlava de posar més vegetació o tanques/parets vegetals a certs espais de la ciutat per fer-la 

més confortable. Per l’altre banda, hi ha molt interès en incrementar els carris bici i millorar el manteniment dels 

existents, lligat a aquesta proposta ha sorgit la idea dels aparcament de bicicletes davant de les escoles. 

Hi ha un altre conjunt de propostes que només sorgeixen puntualment, però que podrien ser una línia de 

desenvolupament si coincideixen amb propostes del consell d’adolescents.  
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Relacionat amb la mobilitat, ens trobem amb la millora dels carrers i els passos de vianants i la millora de les 

parades d’autobús.  

Pel que fa a l’espai públic en el sentit del joc, apareix la idea de millora de les places, concretament substituint 

les zones de joc de sorra per cautxú, incorporant nous elements de joc com ara fonts d’aigua i afegir l’oferta de 

wifi gratuït. També en relació a l’espai públic, però des de la perspectiva de la seguretat, es proposa incrementar 

la il·luminació a les zones més fosques de la ciutat. 

Finalment, sorgeixen propostes relacionades amb l’oferta social, com incrementar la quantitat de festes per a 

preadolescents. 

 

Estratègia de projecte 

Generalment, s'ha distribuït la plastilina en quantitats petites i per la gran part de la ciutat. Ha faltat 

poder aprofundir una mica més en el tema, però la preferència és optar per invertir els diners en diferents punts 

de la ciutat, perquè la millora quedi més repartida a tots els barris. 

Se’ls ha demanat que transportessin aquest debat a les aules. L’encàrrec és pensar si es prefereix fer una 

actuació o vàries en funció de les estratègies per millorar Rubí que van sortir en la sessió anterior. A més a més, 

posar un exemple de quina actuació concreta es podria fer per a cada estratègia. 

Aquest són els temes coma línies estratègiques que van sorgir del consell d’adolescents: 

- 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 
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PRESSUPOST PARTICIPATIU DELS INFANTS DE RUBÍ 
Fase 1.2 – Què fem? Retorn                       Acta de la sessió al Consell d’infants   12/04/2018 

 

Guió de la sessió 

Qui? 

- Consellers/es de 5è i 6è de Primària 

- 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 15 de març a les 17.30, a Rubí Forma. 

 

Què hem fet? 

Temps Activitat 

10’ 

Explicació de la fase de projecte 

S’ha explicat al Consell d’Infants que tindran un espai a cada centre dedicat als pressupostos 
participiatius, on s’hi explicarà què s’està duent a terme. 
S’explica que aquest mes d’abril s’incorporaran els de 3r i 4t per aportar idees al projecte. 

10’ 

Retorn 

S’agafa els papers amb l’encàrrec que havien d’omplir cojuntament amb els seus companys 
de classe 

 

Què hem decidit? 

Retorn: Com milloraries Rubí? 

L’encarrec és un full on es demanava que especifiquessin propostes d'actuació per a cada una de les estratègies 
que havia incorporat el Consell d'Adolescents. També que pensessin si preferien una actuació puntual (actuar en 
un punt concret de la ciutat) o expansiva (arribar a diferents llocs de la ciutat). Aquest retorn s'incorporarà 
al creuament de dades per anar acotant el projecte dels pressupostos. 

 

Conjunt de propostes recollides: 

De l'estratègia "MILLORAR LA NETEJA DE RUBÍ" 
• Posar cartells de no llençar brutícia a terra (expansiva) 
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• Millorar la neteja del Parc de Ca n'Oriol (expansiva) 
• Multar les persones que no recullen les cagarades de gossos (expansiva) 
• Papereres dividides en quarts (expansiva) 
• Posar més papereres (expansiva) 
• Desinfectar els contenidors i posar-ne més de recollida selectiva (expansiva) 
• Augmentar la quantitat d'escombriaires 
• Posar més papereres i contenidors de tots els tipus. Més grans i amb tapa 

De l'estratègia "MILLORAR ELS CARRERS DE RUBÍ" 
• Pintar els passos de vianants (expansiva) 
• Pavimentar carrers i voreres i més aparcament gratuït (puntual) 
• Paviments llisos (expansiva) 
• Fer les voreres més amples (expansiva) 
• Millorar les voreres del principi del carrer Sabadell (expansiva) 
• Arreglar els desperfectes 
• Millorar l'asfaltat i pintar millor les senyalitzacions 
• Pintar els carrers 
• Fer parcs no tan infantils i pintar-los més alegres 

De l'estratègia "FER UN RUBÍ MÉS VERD" 
• Fer més verd el carrer del Mercat, a prop del carrer Major (puntual) 
• Fer més verda la Plaça Josep Tarradelles (expansiva) 
• Plantar més verd al voltant dels arbres (expansiva) 
• Fer un prat (puntual) 
• Posar més arbres i arbustos a qualsevol carrer (expansiva) 
• Afegir una zona verda i flors a la plaça (expansiva) 
• Protegir boscos 
• Millorar la pista del carrer Mallorca 
• Posar més sorra als parcs 
• Posar més plantes on hi ha jardí 

De l'estratègia "FER PARC O PASSEIG A LA RIERA" 
• Carril bici de l'escola al centre (expansiva) 
• Fer un passeig o un carril de bici (puntual) 
• Arreglar els parcs (puntual) 
• Parc amb tirolines, tobogans, gronxadors i taules de pícnic (puntual) 
• Fer un passeig a tota la riera (expansiva) 
• Fer un camí amb bancs 
• 'Descontaminar' la riera (netejar) 
• Fer un parc fluvial 
• Transformar-lo com al riu Besós 

 

 



 

 

ACTA – CONSELL D’ADOLESCENTS – SESSIÓ DE TREBALL DE PREPARACIÓ DEL 
CONGRÉS D’OVIEDO I DE TREBALL DEL PROJECTE DE PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 

DIJOUS DIA 19 D’ABRIL DE 2018 
 
 

 
Assistents 
 
Consell d’Infants de Rubí: 17 
Ajuntament: Laura Díaz Melero 
Civis: Marc Serra Pérez 
Urbanins: Oriol Serra Ureta 
 

 
Benvinguda i ordre del dia  
 
En Marc explica una mica de què anirà la sessió, i fa una mica de recordatori d’allò fet 
en la darrera, on també hi intervenen els assistents, que expliquen que van treballar el 
tema del ciberbullying en relació al Congrés d’Oviedo del mes de maig. En la darrera 
trobada es va portar a terme una activitat sobre la temàtica citada, i es van gravar uns 
vídeos que serviran per editar-ne un de definitiu per presentar al Congrés. Per la 
present sessió està previst gravar-ne més, així com aquell d’explicatiu de les 
conclusions arribades en aquella sessió i en l’anterior, ja que no hi va haver temps de 
fer-ho. 
 

 
Activitat 1. Dinàmica per grups de plantejament de situacions de ciberbullying 
 
Ens posem per grups de 4 o 5 integrants i plantegem més situacions que guarden 
relació amb el ciberbullying. En un full anotem la descripció de la situació, i en l’altra 
les solucions d’aquests. Algunes situacions que surten són la desigualtat salarial per 
gènere en el sector privat, casos d’agressions sexuals o d’abús amb l’ajuda del canal de 
les xarxes socials, o la publicitat masclista que podem trobar pel carrer en anuncis on 
s’utilitza el cos de la dona. 
 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
Activitat 2. Gravació de videos 
 
Els consellers i conselleres acorden per grups qui explicarà davant de la càmera les 
situacions plantejades. Sortim per grups i en gravem un bon grapat, algun grup inclús 
en grava més d’un. 
 

 
Activitat 3. Activitat dels pressupostos participatius de Rubí 
Retorn: Quines estratègies s’haurien de prioritzar? 
 
S'explica als consellers i conselleres en quina fase es troben els pressupostos 
participatius. Es tanca la ‘Fase 1.1 Què fem?' i s’inicia la ‘Fase 1.2 Com és?’. Entre la 
sessió anterior i la present s'ha fet una trobada amb els directors dels centres i s'ha 
acordat de preparar un espai a cada centre dedicat als pressupostos participatius 
perquè tots els infants puguin informar-se del punt en què es troba. 
 
Se'ls dona uns fulls en A3 on hi ha sintetitzats els temes que van sorgir i es van tractar 
de les sessions anteriors. Ells són els encarregats de fer que arribin a l'espai dedicat als 
pressupostos de cada centre. 
 
Se'ls informa que aquest mes d'abril es prepararan unes dinàmiques per incorporar 
la participació dels seus companys de 3r i 4t en els pressupostos. Es duran a terme dins 
de les escoles i se'ls convida a participar. 
 
Es demana als consellers i conselleres el retorn de l'activitat que se'ls va encarregar per 



 

 

fer a les aules, així que un dels consellers grafia a la pissarra una taula amb totes les 
opcions que podien sortir, i es va omplint entre tots. L'encàrrec consistia a ordenar per 
ordre de prioritat les diferents estratègies que havien sorgit a la sessió de treball. 
 

 
 

 
 
Per ordre de prioritat els resultats de l'ordre de les estratègies ha estat el següent: 

• "MILLORAR ELS CARRERS DE RUBÍ" 

• “MILLORAR LA NETEJA DE RUBí” 

• "FER UN RUBÍ MÉS VERD" 

• "FER PARC O PASSEIG A LA RIERA" 

 

Reflexionant posteriorment amb els resultats, els consellers explicaven que la màxima 
prioritat era millorar l'estat dels carrers de Rubí. Aquesta millora tant podia consistir 
en el seu estat d'urbanització, com en el seu estat d'higiene. També amb menys èmfasi 
però sense deixar-ho a part, parlaven d'incorporar-hi verd. 
 
Pel que fa a la transformació de la Riera en un parc, es va dir que era una idea 
interessant, però que en aquests moments no l'acabaven de veure del tot viable i que 
la prioritat era millorar l'interior de la ciutat. 
 
 

 
Tancament  



 

 

 
Per acabar, dues conselleres es presten voluntaris per gravar un vídeo on expliquen les 
conclusions arribades i les activitats treballades en la sessió d’avui, amb referències a 
l’anterior, també. A més, tots i totes responen a les preguntes de “Us ha agradat la 
sessió” i “us ha semblat...llarga o curta?” en l’activitat final d’avaluació de la sessió. 
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PRESSUPOST PARTICIPATIU DELS INFANTS DE RUBÍ 

Fase 1.3 – Com es fa?                                Acta de la sessió al Consell d’infants   10/05/2018 

 

Guió de la sessió 

Qui? 

- Consellers/es de 1r i 2n de Secundària 

- 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 10 de maig a les 17.30, a Rubí Forma. 

 

Què hem fet? 

Temps Activitat 

5’ 
Arribada i presentació de les persones 

Ens enganxem etiquetes amb el nom 

15’ 
Posada al dia del projecte 

Expliquem les últimes novetats del projecte i plantegem els passos que queden per acabar. 

45’ 

Dissenyem una tros de ciutat ideal 

Expliquem la dinàmica  i els seus objectius, amb algun exemple. 

Ens posem en 4 grups i desenvolupem un tros de ciutat ideal. Cada grup tindrà en compte un  
dels criteris que han sortit durant el procés, centrant-nos en la millora dels carrers de la ciutat. 

Cada grup exposa el treball que ha fet a la resta de companys i companyes. 

15’ 

Localització dels projectes 

Entre tots/es intentem localitzar en un plànol de gran format els llocs on fer-hi les actuacions i 
establim els criteris per a prioritzar-los.  

10’ 
Treball a l’aula 

Repartim la fitxa per a fer el treball a l’aula i l’expliquem. 

 

* Dos o tres voluntaris/es es quedaran una estona més, un cop finalitzada la sessió, per gravar el 

vídeo de síntesi de les conclusions. 
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Què hem decidit? 

Posada al dia del projecte 

L’objectiu d’aquesta sessió és desenvolupar una de les línies estratègiques marcades pel treball anterior. Primer 

se’ls ha explicat en quina fase ens trobem del procés participatiu. 

Actualment ja s’ha decidit les línies estratègiques amb el que es volen invertir els diners del pressupost 

participatiu, aquestes són la millora dels carrers, millorar la neteja dels carrers, i la incorporació d’espais més 

verds.  

Amb els nens i nens de 3r i 4t es treballarà la neteja dels carrers; amb el Consell d’Infants, la incorporació 

d’espais més verds; i amb el Consell d’Adolescents, es treballarà la millora dels carrers. 

Seguidament hem continuat amb dues dinàmiques per desenvolupar la línia estratègica de la millora dels carrers 

(encara que s’hi entrellacen les altres dues línies de treball). 

 

Dissenyem una ciutat ideal 

L’activitat consisteix en concretar com millorarien un trosset de ciutat, tenint com a marc de referència a millorar, 

els carrers. Per fer-ho se’ls ha dóna un full amb un quadrat que representa la part de ciutat ideal que ells han de 

completar i imaginar com seria. 

Per ajudar a donar idees i referents, s’han explicat quatre direccions de treball que poden incorporar a l’espai: 

1 – Treball del paviment (textures del terra) 

2 – Treball del mobiliari urbà (forma, activitats) 

3 – Colors de les façanes i el paviment 

4 – Transmetre missatges (cartells, escrits, parets o paviment) 

Propostes que han sortit: 
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GRUP 01: 

 

- Energia per carregar el mòbil 

- Un lloc on poder posar el mòbil a carregar (amb safates per deixar-lo) i que s’alimenti de l’energia solar 

- Posar-hi bancs amb colors, un banc que estigui bé per passar l’estona i que tingui missatges al terra del seu 

voltant 

- Volen que el mobiliari urbà sigui de colors 

- Posar plantes 

- El terra el volen de fusta 

 

GRUP 02: 

 

- Mobiliari urbà distribuït de manera que puguis seure amb els amics de manera que et puguis veure cara a 

cara (seients l’un davant de l’altre) 

- Mobiliari urbà amb una torre d’endolls per carregar el mòbil i poder treballar amb l’ordinador 

- Paret per posar missatges, amb l’objectiu de poder-se expressar (canviant), lloc on penjar papers 

- Terra de cautxú 

- Mobiliari d’urbà concebut com una ‘muntanya de fusta amb endolls’, on poder menjar, treballar, carregar el 

mòbil i passar-t’ho bé 
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GRUP 03: 

 

- Una zona amb màquines per fer esport però amb amics, es podrà escoltar música i carregar el mòbil amb 

l’energia que facis fent esport 

- Màquina d’esport: bici estàtica,... amb endolls 

- Altaveus per posar música (o amb llista oberta d’spotify) 

- Il·luminació urbana 

- Paviment de Cautxú 

 

GRUP 04: 

 

- Lloc d'estada / punt de trobada 

- Mobiliari urbà en forma de triangle per ajudar a quedar encarat amb les diferents persones 

- Endolls adossats al mobiliari urbà 

- Aixetes (fonts) 

- Paperera 
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Sintetitzant les opcions que han anat sortint, veiem que la demanda general compartida és crear punts de 

trobada on poder estar amb els amics, facilitant els punts de reunió. En tots els grups ha sortit la idea d'un 

mobiliari urbà que vagi més enllà al convencional. Un dels requisits és dissenyar-lo de manera que 

incentivi poder crear un espai més recollit on poder distribuir-se més fàcilment de manera concèntrica. A més a 

més, tots demanen aque aquest mobiliari tingui una sortida de corrent per poder connectar-hi el mòbil, o poder-hi 

treballar amb l'ordinador. 

Després hi ha hagut dos punt de vistes de l'activitat que és vol desenvolupar en aquest punt de trobada. Tres 

dels grups han vist l'espai com un lloc de reunió, on descansar-hi i poder parlar tranquil·lament amb els amics. 

L'altre grup pensa l'espai com una zona 'miniesportiva' amb màquines que faciliti poder fer-hi activitat física. 

 

Localització dels projectes 

Seguidament, amb un plànol esquemàtic de la situació, hem plantejat els diferents llocs on podria anar situat la 

part de ciutat ideal dissenyada. 

Per ordre de prioritat els resultats de la localització de l’espai de la ciutat ideal ha sortit: 

1- "A LA PLAÇA" 

2- “AMPLIANT EL CARRER” 

3- "AL MIG DEL CARRER" 

4- "DAVANT L’EQUIPAMENT" 

Les opcions que han despertat més consens han estat posar-los en parcs o places, s’ha dit que seria un lloc 

adient perquè les places són de tots els nens i nenes de Rubí i no estan vinculats a cap dels centres. Per contra, 

s’ha dit que no es volia posar al davant de les escoles perquè podria originar problemes amb les escoles que no 

tinguin aquest espai al davant i podria crear conflicte. 

També ha despertat interès el fet de poder agafar aquest espai com a excusa per poder ampliar la secció de la 

vorera. 

 

Treball a l’aula 

Se’ls ha fet un últim encàrrec per fer conjuntament amb els seus companys i companyes dels centres. El retorn 

es vindrà a buscar a la següent sessió, del mes de juny. 

L’objecte de l’encàrrec és la creació d’un LOGOTIP dels pressupostos participatius. Aquest ha de servir per 

poder-lo estampar o posar-lo d’alguna manera en aquests espais que es volen crear, una firma simbòlica que els 

espais que s’han dissenyat han estat conjuntament amb els infants de Rubí. 
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PRESSUPOST PARTICIPATIU DELS INFANTS DE RUBÍ 

Fase 1.3 – Com es fa?                                Acta de la sessió al Consell d’infants   17/05/2018 

 

Guió de la sessió 

Qui? 

- Consellers/es de 5è i 6è de Primària 

- 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 17 de maig a les 17.30, a Rubí Forma. 

 

Què hem fet? 

Temps Activitat 

5’ 
Arribada i presentació de les persones 

Ens enganxem etiquetes amb el nom 

10’ 

Posada al dia del projecte 

Expliquem les últimes novetats del projecte i plantegem els passos que queden per acabar. 

Projectem el vídeo que van gravar el Consell d’Adolescents amb les conclusions del treball de 
la sessió anterior. 

10’ 

Retorn del treball dels consellers amb els nens i nenes de 3r i 4t 

Es demana quines són les propostes que han sortit del treball de la Unitat Didàctica 
presentada a les escoles per treballar amb els nens i nens de 3r i 4t 

55’ 

Dissenyem un tros de ciutat ideal 

Expliquem la dinàmica i els seus objectius, amb algun exemple. 

Ens posem en 4 grups i desenvolupem un tros de ciutat ideal. Cada grup tindrà en compte un  
dels criteris que han sortit durant el procés, centrant-nos en la millora dels espais verds de la 
ciutat. 

Cada grup exposa el treball que ha fet a la resta de companys i companyes i es debat les 
propostes 

10’ 

Treball a l’aula 

Repartim la fitxa per a fer el treball a l’aula i l’expliquem, relacionat amb la creació d’un logotip 
dels pressupostos participatius de Rubí. 

* Dos o tres voluntaris/es es quedaran una estona més, un cop finalitzada la sessió, per gravar el 

vídeo de síntesi de les conclusions. 
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Què hem decidit? 

Posada al dia del projecte 

L’objectiu d’aquesta sessió és desenvolupar una de les línies estratègiques que s’havien anat marcant del treball 

anterior. Primer se’ls ha explicat en quina fase ens trobem del procés participatiu. 

Actualment ja s’ha decidit les línies estratègiques amb el que es volen invertir els diners del pressupost 

participatiu, aquestes són la millora dels carrers, millorar la neteja dels carrers, i la incorporació d’espais més 

verds.  

Amb els nens i nens de 3r i 4t es treballarà la neteja dels carrers; amb el Consell d’Adolescents es va treballar la 

millora dels carrers; i amb ells, el Consell d’Infants, es treballa l’incorporació d’espais verds a Rubí. 

Se’ls ha projectat el vídeo que van gravar els adolescents a la sessió anterior i se’ls han exposat les idees 

principals que van sortir. La incorporació d’espais de trobada als carres amb un mobiliari urbà que faciliti la 

interacció cara a cara dels usuaris i la incorporació d’endolls en aquests espais per poder carregar-hi el mòbil. 

Seguidament hem continuat amb una dinàmica per desenvolupar la línia estratègica de la incorporació de verd a 

la ciutat (encara que s’hi entrellacen de les altres dues línies de treball). 

 

Retorn del treball dels consellers amb els nens i nenes de 3r i 4t 

Es recullen les diferents propostes que han sortit del treball a les aules amb una Unitat Didàctica preparada per 

urbanins i dinamitzada per cada centre que volia participar-hi amb l’ajuda dels nens i nenes del Consell d’Infants. 

El marc de treball d’aquesta Unitat Didàctica era la millora de la neteja de Rubí. 

Propostes que han sortit: 

- Centralitzar la neteja de les urbanitzacions 

- Posar bosses als pipicans per poder netejar les caques de gos 

- Augmentar els lavabos públics 

- Posar tapes a les papereres dels espais públics 

- Millorar la qualitat de l’aigua (les fonts fan pudor) 

- Posar més fanals a les places 

- Posar més “bonus” als pàrquings elèctrics 

 

Dissenyem una ciutat ideal 

L’activitat consisteix a concretar com incorporarien el verd al trosset de ciutat que van estar treballant el Consell 

d’Adolescents. Per fer-ho se’ls ha donat un full amb un quadrat que representava la part de ciutat ideal que ells 

havien de completar i imaginar com seria. 

Per ajudar a donar idees i referents, s’han explicat quatre direccions de treball que poden incorporar a l’espai: 

1 – Arbres (espècies, fulla perenne/caduca, col·locació) 

2 – Arbustos (acompanyament de l’activitat, relació amb el mobiliari urbà, tacte) 

3 – Plantes (suport, color, olor, estació de les flors, moviment) 

4 – Parterres (els materials que es posen a terra, la petjada) 
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Propostes que han sortit: 

 

 

 

GRUP 01: 

- Posar arbres als límits de l'espai (diferenciar i priv atzar el punt de trobada) 

- Arbustos al voltant del mobiliari urbà 
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GRUP 02: 

 

 

 

 

- Arbres (cirerers), els han triat pel color del fruit i les flors. Volen incorporar arbres a Rubí amb altres tonalitats 

que les verdoses 

- Plantes: tulipes, també pel color que tenen les flors, que pot ser variat i disten del verd 

- Parterre: un paviment híbrid format per herba i fusta. L’herba a la part tova i la fusta pensada per la zona de 

pas (que s’adeqüi més al seu entorn urbà) 

- Una zona de pícnic 
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GRUP 03: 

 

 

 

Divideixen l’espai en 4 zones diferenciades, separades per les zones de pas. 

- Arbres (pins), al costat del mobiliari urbà, per donar-li privacitat i ombra. Demanen que sigui de fulla perenne 

per facilitar el seu manteniment i evitar que les fulles caiguin durant l’hivern 

- Connecten els diferents mobles amb camins transitables de pedres grans o graves 

- Reserven l’espai central per posar-hi una font 

- Entre el mobiliari urbà creen 4 zones. Les primeres zones les reserven per posar-hi una part de sorra, i les 

altres dues per zones de pícnic 

- El parterre que uneix totes aquestes parts és d’herba (espai verd) 
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GRUP 04: 

 

 

 

 

Divideixen l’espai amb 4 zones, tot queda unit per un camí de pas amb paviment més dur. D’aquest camí hi 

pengen tres zones configurades d’una manera semblant. 

- Arbres, els posen al voltant del camí de pas (reforçats amb arbustos) 

- A cada una de les 4 zones que despengen amb un mòdul semblant, hi posen un mobiliari urbà amb una taula i 

un banc circular per facilitar la interacció entre els participants 

- El mobiliari urbà està rodejat amb arbustos (per crear un espai més íntim) 

- Ens trobem amb 3 tipus de parterres. El camí de pas de panots, els punts de trobada amb paviment híbrid 

format per fusta i herba i l’espai intersticial entre el mòdul amb herba 
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Sintetitzant les opcions que han anat sortint, veiem que la demanda general compartida és complementar els 

punts de trobada amb la vegetació per fer-los més confortables i  arrecerats. Majoritàriament aprofiten els arbres 

per crear ombra en aquests espais i arbustos per donar-li certa intimitat. També hi ha una demanda d’uns 

parterres més tous, majoritàriament els espais intersticials amb verd i els espais de trobada amb un paviment 

híbrid format per fusta i herba. 

Finalment també ens trobem amb la demanda de generar més color a través de la vegetació. Ha sorgit un debat 

interessant relacionat amb el color de la fulla i de les flors que es poden plantar per tenir zones verdes que 

tinguin una pigmentació més rica que el verd. Per això ha sortit com una bona opció la del cirerer o el pruner. 

 

Treball a l’aula 

Se’ls ha fet un últim encàrrec per fer conjuntament amb els seus companys i companyes dels centres. El retorn 

es vindrà a buscar a la següent sessió, al juny. 

L’objecte de l’encàrrec és la creació d’un LOGOTIP dels pressupostos participatius. Aquest ha de servir per 

poder-lo estapar o posar-lo d’alguna manera en aquests espais que es volen crear, una firma simbòlica que els 

espais que s’han dissenyat han estat conjuntament amb els infants de Rubí. 
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PRESSUPOST PARTICIPATIU DELS INFANTS DE RUBÍ 

Fase 1.2 – Com és?                  Acta del taller als d’infants de 3r i 4t de primària   23/05/2018 

 

Guió de la sessió 

Qui? 

- Nens i nenes de 3r i 4t de l’Escola Ca n’Alzamora 

- Consellers/es representants de l’escola al Consell d’Infants 

- Professorat de l’Escola Ca n’Alzamora 

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

 

Quan? 

Dimecres, dia 23 de maig a les 9.00, a Escola Ca n’Alzamora. 

 

Què hem fet? 

Temps Activitat 

5’ 
Arribada i presentació de les persones 

Ens hem presentat i hem explicat qui som i que venir a fer 

20’ 
Presentació dels pressupostos participatius de Rubí 

Hem explicat què són els pressupostos participatius. 

15’ 
Millores de la neteja de Rubí (diagnosi) 

Expliquem la dinàmica  i els seus objectius. 

15’ 

Lemes per incentivar una ciutat més neta 

Cada grup proposarà un lema per millorar l’aspecte que hagi sorgit de la dinàmica prèvia.  

S’exposaran els lemes de cada grup.  

5’ 

Conclusió 

Explicarem què en farem d’aquests lemes sorgits i com s’incorporaran al projecte dels 
pressupostos participatius. 

 

Què hem decidit? 

Presentació dels pressupostos participatius a Rubí 

Exposem què són els pressupostos participatius i l’encàrrec que l’Ajuntament ha fet als infants de Rubí per 

decidir que fan amb 50.000€. 
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Expliquem el procés que s’ha dut a terme des del mes de Febrer , com s’ha implicat des del primer moment els 

representants del Consell d’Infants i d’Adolescents de Rubí en un procés per decidir a on s’inverteixen i de quina 

manera es gasten aquests diners. 

S’explica que bàsicament s’han consolidat tres línies de treball (“Millorar la neteja de Rubí”, “Millora dels carrers 

de Rubí” i “Un Rubí més verd”) i que els nens i nenes de 3r i 4t ajudaran a desenvolupar la part de “Millorar la 

neteja de Rubí”. 

També s’explica el treball que han desenvolupat els Consell d’Infants i el Consell d’Adolescents dels altres dos 

aspectes. Així també hi poden donar la seva opinió. 

Aquesta primera part també ha estat útil per presentar el projecte de Consell d’Infants als nens i nenes de 3r i 4rt, 

que desconeixien l’eina que tenen al seu abast. 

 

Millores de la neteja de Rubí 

Per millorar la neteja de Rubí es va proposar fer una campanya de lemes que incentivin la neteja que 

anés distribuïda per diferents espais de Rubí (concretament en els espais que s'estan dissenyant amb els CI i 

CA). La tasca dels nens i nenes de 3r i 4t és pensar aquests lemes que es posaran en aquests espais. 

Hem fet una dinàmica on els dividíem per grups de 8 persones, cada grup teïna una paperera. Se'ls ha repartit 

per parelles 8 fitxes amb diferents problemes de neteja relacionats amb la ciutat de Rubí. Amb el company, 

havien de decidir quins eren els dos problemes que els molesten més i els havien de tirar a la paperera. Un cop 

tothom ha dipositat les fitxes a la paperera s'ha fet recompte i s'han treballat els temes que més han sortit a 

la paperera. 

 

Lemes per incentivar un Rubí més net 

Finalment cada grup ha pensat diferents propostes per donar resposta al problema que ha sortit més vegades a 

les papereres. Se’ls ha proposat aquesta estructura de frase per homogeneïtzar tots els missatges de la 

campanya: “Els nens i nenes de Rubí volem ... ... ... Gràcies!”  

Propostes que han sortit dels grups de 3r i 4t: 

De la problemàtica de deixalles escampats a terra: 

- Els nens i nenes de Rubí volem que el tabac es llenci a les escombraries. Gràcies! 

- Els nens i nenes de Rubí volem que els envasos es llencin a la paperera i no a terra. Gràcies! 

- Els nens i nenes de Rubí volem cendrés a les papereres, no tirar envasos ni papers a terra. Gràcies! 

- Els nens i nenes de Rubí volem que no es tirin més vidres ni restos de menjar ni cigarretes a terra. 

Gràcies! 

- Els nens i nenes de Rubí volem menys plàstics i papers a terra. Gràcies! 

- Els nens i nenes de Rubí volem que hi hagi menys papers i envasos al terra de Rubí. Gràcies! 

- Els nens i nenes de Rubí volem que els papers es reciclin i es llencin a la paperera. Gràcies! 

- Els nens i nenes de Rubí volem que no llenceu envasos per terra. Gràcies! 

- Els nens i nenes de Rubí volem que un terra ben net a Rubí. Gràcies! 

De la problemàtica de les caques de gos: 

- Els nens i nenes de Rubí volem que els amos dels gossos portin bosses per recollir les cagarades. 

Gràcies! 
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- Els nens i nenes de Rubí volem que les brutícies de gos es recullin amb una bossa. Gràcies! 

- Els nens i nenes de Rubí volem que totes les persones que tinguin mascota, sempre hagin de portar 

bossa. Gràcies! 

- Els nens i nenes de Rubí volem evitar que els gossos facin caques al costat del veí. Gràcies! 

- Els nens i nenes de Rubí volem que es portin els gossos al pipicans per fer les seves necessitats. Gràcies! 

De la problemàtica d’un aire més net: 

- Els nens i nenes de Rubí volem que els cotxes no vagin tant de pressa pel poble. Gràcies! 

- Els nens i nenes de Rubí volem que no s’utilitzin tant els cotxes, per tenir un aire més bo. Gràcies! 

- Els nens i nenes de Rubí volem que no hi hagi tanta contaminació. Gràcies! 

De la problemàtica del mobiliari urbà: 

- Els nens i nenes de Rubí volem que no s’embruti el mobiliari urbà. Gràcies! 

- Els nens i nenes de Rubí volem que arreglin els bancs i la ciutat estigui més acolorida. Gràcies! 

De la problemàtica dels grafitis: 

- Els nens i nenes de Rubí volem menys grafitis de qualsevol tipus. Gràcies! 

Altres o barreja dels anteriors: 

- Els nens i nenes de Rubí volem menys burilles de tabac, menys caques de gos i menys mobiliari urbà 

pintat. Gràcies! 

- Els nens i nenes de Rubí volem que no tirin plàstics a terra, també volem més parcs per persones més 

grans on no facin caca els gossos. Gràcies! 

- Els nens i nenes de Rubí volem més neteja i més zones verdes. Gràcies! 
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PRESSUPOST PARTICIPATIU DELS INFANTS DE RUBÍ 

Fase 2 –Presentació                            Acta de la sessió al Consell d’adolescents   07/06/2018 

 

Guió de la sessió 

Qui? 

- Consellers/es de 1r i 2n de Secundària 

- 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 07 de juny a les 17.30, a Rubí Forma. 

 

Què hem fet? 

Temps Activitat 

5’ 
Arribada i presentació de les persones 

Ens enganxem etiquetes amb el nom 

10’ 

Explicació del viatge a Oviedo 

Els consellers que van anar a la trobada a Oviedo amb altres consells d’Adolescents 
d’Espanya expliquen quines activitats van dur a terme  

25’ 

Presentació del retorn per part de l’Ajuntament de les idees del pressupost participatiu 

Urbanins explica el procés que s’ha a dut a terme amb els processos participatius i el retorn 
de la reunió que es va fer amb el tècnic de l’Ajuntament per explicar als adolescents les idees 
que han quedat avalades i les que han quedat descartades per desenvolupar. 

50’ 
Dinàmica per treballar ODS 

Civis planteja una dinàmica per presentar el 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible  
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La presentació i la fase final dels pressupostos participatius de Rubí 

El procés que s’ha dut a terme i la fase final 

S’ha sintetizat i s’ha fet un recordatori de tot el procés que s’ha dut a terme aquests mesos, de Febrer a Juny, 

per decidir amb què s’invertien els diners dels pressupostos participatius d’infants. 

Se’ls ha explicat com seguiria el procés a partir d’ara. Bàsicament el juny servirà per presentar el projecte 

(juntament amb el dels pressupostos participatius d’adults). El Juliol es redactarà el projecte per poder-lo licitar 

durant el Setembre i poder executar les obres del projecte durant els mesos d’Octubre a Desembre. 

Després també se’ls ha ensenyat els resultats del treball realitzat amb els nens i nenes de 3r i 4t de primària (que 

tenien l’encàrrec de pensar frases per incentivar la neteja dels carrers de Rubí i poder-les posar a l’espai públic). 

Totes les frases que es van pensar comencen amb ‘Els nens i nenes de Rubí volem...’, ells han demanat de 

canviar aquest començament per ‘El infants i els adolescents de Rubí volem...’ per tal de sentir-se més 

identificats en aquesta proposta. 

Pel que fa al logotip que identificarà el projecte, porten únicament una proposta. Demanen poder-hi treballar i 

aportar i dees més endavant i se’ls ofereix la possibilitat de treballar-ne alguna i fer-la arribar a través del Consell 

d’infants, que es reuneix la setmana que ve. 

Seguidament ja hem entrat en el retorn de l’Ajuntament de la idea d’un trosset de ciutat ideal que van proposar. 

 

 

El retorn de l’Ajuntament 

S’ha explicat que s’ha anat a l’Ajuntament a exposar les idees que han anat sortint del procés participatiu, i quina 

ha estat la resposta idea per idea que van donar el tècnic de l’ajuntament. Les idees que es van anar a exposar 

són: 

 Habilitar espais d’estada a l’espai públic (acceptada) 

 Afegir més color a l’espai públic (denegada, amb algunes excepcions) 

 Incorporar tecnologia a l’espai públic (denegada) 

 Plantar vegetació més vinculada als espais d’estada (acceptada) 

 Construir paviment drenants (denegada) 

 Col·locar missatges positius vinculats a la neteja de l’espai públic (acceptada) 

Han demanat si era possible que el tècnic de l’Ajuntament els pogués venir a explicar en persona la valoració 

que els hem trasmes, per acabar d’entendre les raons per les quals algunes opcions queden descartades. 

També han demanat de poder exposar ells mateixos a la ciutadania la proposta que es presenta per executar en 

els pressupostos participatius (es traslladarà aquest encàrrec a l’Ajuntament perquè es valori poder fer un acte 

de presentació on ells puguin explicar-ho). 
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La valoració de tot el procés de projecte dels pressupostos participatius 

Finalment se’ls ha proposat una dinàmica per valorar el procés que s’ha dut a terme en el marc dels 

pressupostos participatius d’infants 2018 de Rubí. 

Se’ls ha donat 3 fulls amb tres aspectes a valorar i unes opcions per tirar en cada cas (amb un gomet marcaven 

la idea que s’ajustava més al que pensaven. Els aspectes són: 

 

1. El que més m’ha agradat del procés de projecte dels pressupostos participatius és... 

 

Una de les parts que més ha agradat als adolescents ha estat poder ser escoltats i dir la seva en temes per 

poder millorar la seva ciutat. 
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2. Les sessions de treball del projecte dels pressupostos participatius m’han semblat... 

 

S’han trobat les diferents sessions positives i dinàmiques. Els han semblat originals, divertides i interessants 

 

3. Del procés de projecte dels pressupostos participatius crec que caldria millorar... 

 

Els aspectes més importants que han detectat a millorar ha estat el calendari i la llibertat de crear la proposta. 

El calendari va relacionat amb el poc temps que s’ha tingut per poder treballar i madurar una proposta, sembla 

que dilatant una mica el temps s’hagués pogut arribar a profunditzar una mica més. 

Per altra banda, han detectat que es podria millorar la llibertat per crear la proposta. 
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PRESSUPOST PARTICIPATIU DELS INFANTS DE RUBÍ 
Fase 2 –Presentació                            Acta de la sessió al Consell d’adolescents   14/06/2018 

 

Guió de la sessió 

Qui? 

- Consellers/es de 5è i 6è de Primària 

- 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 14 de juny a les 17.30, a Rubí Forma. 

 

Què hem fet? 

Temps Activitat 

5’ 
Arribada i presentació de les persones 

Ens enganxem etiquetes amb el nom 

10’ 

Explicació del viatge a Oviedo 

Els consellers que van anar a la trobada a Oviedo amb altres consells d’Adolescents 
d’Espanya expliquen quines activitats van dur a terme  

25’ 

Presentació del retorn per part de l’Ajuntament de les idees del pressupost participatiu 

Urbanins explica el procés que s’ha a dut a terme amb els processos participatius i el retorn 
de la reunió que es va fer amb el tècnic de l’Ajuntament per explicar als infants les idees que 
han quedat avalades i les que han quedat descartades per desenvolupar. 

50’ 
Dinàmica per treballar ODS 

Civis planteja una dinàmica per presentar el 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible  
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La presentació i la fase final dels pressupostos participatius de Rubí 

El procés que s’ha dut a terme i la fase final 

S’ha sintetitzat i s’ha fet un recordatori de tot el procés que s’ha dut a terme aquests mesos, de febrer a funy, per 
decidir amb què s’invertien els diners dels pressupostos participatius d’infants. 

Se’ls ha explicat com seguiria el procés a partir d’ara. Bàsicament el juny servirà per presentar el projecte 
(juntament amb el dels pressupostos participatius d’adults). Durant el juliol es redactarà el projecte per poder-lo 
licitar durant el Setembre i poder executar les obres del projecte durant els mesos d’octubre a desembre. 

Després també se’ls han ensenyat els resultats del treball realitzat amb els nens i nenes de 3r i 4t de primària 
(que tenien l’encàrrec de pensar frases per incentivar la neteja dels carrers de Rubí i poder-les posar a l’espai 
públic). 

S’han estat debatent les idees que expressen les frases que van sortir amb els infants de primària i han proposat 
anar més enllà. Un dels debats s’ha centrat un una frase que incentiva reciclar els diferents residus que 
generem. S’ha exposat que de vegades es vol reciclar, però no hi ha la possibilitat de fer-ho perquè no es 
disposen de les papereres adequades, així que han proposat instal�lar papereres compartimentades en 3 espais 
per poder classificar els residus i reciclar més fàcilment. 

També s’ha proposat fer un concurs de graffitis en parets legals i en llocs significatius de Rubí per pintar-hi 
aquests missatges o alguns de semblants incentivant la neteja (han posat com a referent el concurs que es va 
fer de graffitis en un dels murs que dóna a la riera). 

Seguidament ja hem entrat en explicar els motius pels quals algunes de les seves propostes s’han acceptat i es 
duran a terme, mentre que d’altres serà més difícil. 

 

El retorn, els Logotips 

Lligat al missatge, se’ls ha preguntat si hi havia algú que havia treballat l’encàrrec que se’ls havia fet el mes 
passat de crear un logo. Aquest hauria de servir per poder firmar aquests nous espais que ells han proposat. 

Han presentat tres propostes, de les que s’hauran d’extreure idees per crear el ‘logo-firma’ dels infants, per 
deixar constància que ells han pensat aquests nous espais que aniran apareixent. 
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Logotip 01: 

 

Logotip 02: 

 

Logotip 3: 
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El retorn de l’Ajuntament 

S’ha explicat que s’ha anat a l’Ajuntament a exposar les idees que han anat sortint del procés participatiu, i quina 
ha estat la resposta idea per idea que van donar el tècnic de l’ajuntament. Les idees que es van anar a exposar 
són: 

• Habilitar espais d’estada a l’espai públic (acceptada) 

• Afegir més color a l’espai públic (acceptada parcialment) 
• Incorporar tecnologia a l’espai públic (denegada) 
• Plantar vegetació més vinculada als espais d’estada (acceptada) 
• Construir paviment drenants (denegada) 

• Col�locar missatges positius vinculats a la neteja de l’espai públic (acceptada) 

Se’ls ha explicat que el Consell d’Infants de secundària van demanar que un tècnic els vingués a explicar les 
diferents raons per les quals han acceptat algunes propostes o no, i els ha semblant bona idea. 

Han emfatitzat el desig dels espais d’estada en forma de mobiliari urbà original que els permeti estar asseguts 
cara a cara i amb posicions diferents a la clàssica del banc corregut. A més a més, han reiterat l’opció 
d’incorporar tecnologia a l’espai públic (i se’ls ha dit que de moment no es desenvoluparà, però que és una 
proposta que es pot anar recordant). 

La valoració de tot el procés participatiu 

Finalment se’ls ha proposat una dinàmica per valorar el procés que s’ha dut a terme en el marc dels 
pressupostos participatius d’infants 2018 de Rubí. 

Se’ls ha donat 3 fulls amb tres aspectes a valorar i unes opcions per tirar en cada cas (amb un gomet marcaven 
la idea que s’ajustava més al que pensaven. Els aspectes són: 

1. El que més m’ha agradat del procés de projecte dels pressupostos participatius és... 
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Un dels aspectes que ha agradat més als infants ha estat poder desenvolupar un treball conjuntament amb altres 
nens i nenes d’altres escoles participant en un projecte de ciutat per millorar Rubí. 

2. Les sessions de treball del projecte dels pressupostos participatius m’han semblat... 

 

S’han trobat les diferents sessions positives i dinàmiques. Els han semblat interessants, divertides i originals. 

 

3. Del procés de projecte dels pressupostos participatius crec que caldria millorar... 

 

 

 

Els aspectes més importants que han detectat a millorar ha la difusió del projecte a la ciutadania. Creuen que hi 
ha hagut poca comunicació i que no ha arribat a suficient població fora del seu entorn. 
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També es comenta la millorar del calendari. Això va relacionat amb el poc temps que s’ha tingut per poder 
treballar i madurar una proposta, sembla que dilatant una mica el temps s’hagués pogut arribar a profunditzar 
una mica més. 


