experiències urbanes amb nens i nenes
participació ciutadana

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS AMB INFANTS 2019
Els pressupostos participatius infantils de Rubí es plantegen com un projecte que transcórrer en parallel als procés amb
adults, i en continuïtat amb les iniciatives plantejades l’any anterior.
Els objectius generals de la proposta són:
•

Disseny amb infants del projecte d’aquest collectiu ciutadà pels pressupostos participatius de Rubí.

•

Implicar els infants a la vida urbana, incorporant la seva veu a un projecte de ciutat, en representació del
collectiu.

•

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
collectius.

•

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 i Adolescents,
incorporant un nou encàrrec a les seves dinàmiques.

•

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

•

Coordinar la participació presencial amb les eïnes tecnològiques, com la plataforma virtual participa.rubi.cat

Cronograma i planificació:
Per definir el projecte dels Pressupostos Participatius amb Infants, proposem estructurar el procés amb 4 fases
acumulatives amb els objectius que es detallen a continuació:
Fase 0. BASES (previ agost 2019)
• Concretar el projecte: objectius i metodologia
• Exposar el projecte a les diferents àrees de l’administració que es consideri oportú, i recollir-ne
observacions i acordar conjuntament les estratègies que es duran a terme
• Acordar el calendari d’accions del procés de l’elaboració del document
• Definir l’estratègia de comunicació i iniciar la posada en marxa del procés comunicatiu
• Presentar públicament el procés (infants, escoles i famílies)
Fase 1. CONCRECIÓ DE LA PROPOSTA (setembre-desembre 2019)
• Treballar amb els infants per definir la/les proposta
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-

Sessions presencials Consell Infants i el d’Adolescents
Sessions presencials obertes a la via pública
Treball autònom de les escoles de Rubí

• Coordinar amb el consistori el pressupost de les propostes sorgides durant el procés
• Comunicar públicament el procés de treball
Fase 2. CONCRECIÓ DE RESULTATS (gener– febrer 2020)
• Treballar amb els infants per a concretar i prioritzar les propostes
• Presentar públicament els resultats del treball fet pels infants
• Redactar memòria del projecte per tal que els tècnics municipals puguin plantejar l’execució de les
propostes, i fer-ne el seguiment.
Fase 3. EXECUCIÓ DE LA PROPOSTA (març 2020-...)
•

Treballar conjuntament amb l’equip tècnic municipal encarregat de tirar endavant les propostes per tal de
dur a la pràctica les propostes elaborades pels infants.

*totes les dates que apareixen al cronograma estan pendents de confirmació, i estan sotmeses a canvis
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Accions participatives
Donades les especificitats del collectiu a qui va adreçat el projecte es preveuen diverses accions per tal de recollir i
treballar les propostes, que permetin arribar a nens, nenes i adolescents de diferents edats i procedències.
•

Sessions de treball al Consell d’Infants.
Amb l’objectiu d’arribar als nens i nenes de 5è i 6è de primària del municipi es preveuen tres sessions de
treball al Consell d’Infants, on es recolliran propostes i es treballaran per tal d’aprofundir-hi i donar-los
coherència. Entre les diverses sessions de treball presencial, els consellers/es explicaran el projecte a les
seves aules i en recolliran les aportacions que s’hi facin. S’habilitaran els canals per tal que el contingut del que
es treballi a classe per part dels consellers/es arribi a l’equip d’Urbanins amb anterioritat a la sessió següent,
de manera que es pugui treballar prèviament amb aquesta material.

•

o

Sessió1_ Recollida de propostes (pluja d’idees)

o

Sessió 2_Treball sobre les propostes. Es buscaran punts en comú i es parlarà sobre com
desenvolupar cadascuna de les idees.

o

Sessió 3_Concreció i priorització. Es definiran quines són les propostes que gaudeixen d’un grau de
consens més elevat.

Sessions de treball amb el Consell d’Adolescents.
Aquestes trobades van adreçades als joves de 1er i 2n d’ESO, i es desenvoluparan seguint l’esquema del
Consell d’Infants, però adaptant les dinàmiques i el material a l’edat dels participants.
En tot moment es buscaran punts de contacte entre aquestes dues estructures de participació.

•

Sessions obertes a l’espai públic.
Amb motiu d’arribar al conjunt de nens i nenes de Rubí, en els pressupostos del 2019 s’incorporen dues
sessions de recollida de propostes a l’espai públic, en llocs d’especial afluència (places, parcs...)
Aquestes trobades serviran per recollir noves propostes, però també per completar, ampliar i donar suport a les
que ja hagin anat sortint fins al moment. És per aquest motiu que se’n preveuen dues, després de la sessió 1 i
2 amb els consells d’Infants i Adolescents

• Treball autònom a l’aula.
Amb l’objectiu d’arribar a nens i nenes de cicle mitjà es preveu la realització d’una sèrie d’unitats didàctiques
que permetin a les escoles recollir propostes dels seus alumnes de 3r i 4t de primària.
Caldrà enviar-les als centres educatius després de la primera sessió als Consells d’Infants i Adolescents, i la
primera sessió obert, amb temps suficient per a treballar-ho a l’aula. Els resultats s’incorporaran al projecte.
A falta de concretar-ho amb els tècnics municipals pertinents, es proposa distribuir les unitats didàctiques a
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través de la guia pedagògica de Rubí.

DADES GENERALS DEL PROCÉS
Quin import s’hi destina? 50.000 €
Sobre quin capítol? Inversions
Quin és l’abast? Ciutat
Què cal fer per participar? Fer propostes en qualsevol dels canals habilitats per fer-les (Consell Infants, Consell
Adolescents, trobades presencials, a través de les aules de 3er i 4t).
Qui hi pot participar? Infants i joves de 8 a 16 anys (3r a 6è primària, i 1er i 2n ESO)
Qui valida el procés? La comissió tècnica de Seguiment
Quines etapes té el procés?
Fase 0. BASES (juny- agost 2019)
Fase 1. CONCRECIÓ DE LA PROPOSTA (setembre – desembre 2019)
Fase 2. CONCRECIÓ DE RESULTATS (gener – febrer 2020)
Fase 3. EXECUCIÓ DE LA PROPOSTA (març - ... 2020)
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