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1.Presentació 

L’atenció a les Eleccions Municipals 2019 és uns dels temes que han acordat
treballar les escoles i centres socioeducatius que formen part, aquest curs, del
Consell dels Infants de Badalona (CIB).

El Consell dels Infants de Badalona està format, actualment, per setanta noies i
nois representants de 34 escoles i centres socioeducatius de la ciutat:  Antoni
Botey,  Arrels  Blanquerna,  Arrels  Esperança,  Badalona  Port,  Betúlia,  Can
Barriga, Casal dels Infants ASB, Centre Obert Llefià-ISOM, Fundació Ateneu S.
Roc,  Fundació  Carles  Blanch-Centre  S.  Jaume,  Fundació  Espai  Natura  i
Joventut,  Fundació Salut  Alta,  Garbí  Pere Vergés,  Ítaca,  Jesús Maria,  Joan
Llongueras,  Jungfrau,  Les  Ciències,  Lola  Anglada,  López  Torrejón,  Llevant,
Llibertat,  Llorens Artigas, M. D. de la Salut,  M.  D. de l’Assumpció,  Maristes
Champagnat,  Mercè  Rodoreda,  Minguella,  Pere  de  Tera,  Planas  i  Casals,
Progrés, Rafael Alberti, Santíssima Trinitat i Sant Jordi.

En  una  primera  Trobada  de  representants  del  CIB  (17  d’octubre)  es  van
proposar   els  diferents  temes i  activitats  a  fer  aquest  curs  i  després  d’una
consulta en tots els centres, en el  Plenari  del  CIB (14 de novembre) es va
acordar que aquest fos un dels que es treballessin.

A partir d’aquí, en els centres que hi van participar més directament al llarg dels
mesos  de  març  i  abril,  es  va  parlar,  es  va  pensar  i  es  van  acordar  dues
preguntes i dues propostes a fer a les formacions polítiques que obtinguessin
un/a o més regidors/es a les Eleccions Municipals del 26 de maig de 2019.
Aquestes  preguntes  i  propostes  es  presenten  a  representants  de  les
formacions polítiques en el Plenari del CIB del 5 de juny. En aquest sentit s’ha
convidat  a  un/a  representant  de  cada  una  d’aquestes  cinc  formacions
polítiques:

- Partit Popular
- Guanyem Badalona en comú - Esquerra Republicana de Catalunya - 
Avancem - MES- Acord Municipal
- Partit del Socialistes de Catalunya - Units - Candidatura de Progrés
- Badalona en Comú Podem - En Comú Guanyem
- Junts per Catalunya - Junts
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Alguns  dels  temes  als  quals  es  refereixen  aquestes  preguntes  i  propostes
també  els  vam  treballar  en  el  projecte  Cercles  de  coneixement  que  va
promoure  la  Taula  d’Infància  i  Adolescència  de  Badalona  (TIAB).  El  que
pensem i volem els nois i noies de 7 a 12 anys també ha queda recollit en un
dels documents de conclusions d’aquest projecte de la TIAB.

2. Preguntes del CIB

A les formacions polítiques que us heu presentat a les eleccions municipals i
heu obtingut representació a l’Ajuntament, us preguntem:

1. Es podríem arreglar i  millorar els patis de les escoles més velles?
Com per exemple l’Antoni Botey.

2. Millorareu l’edifici de la nostra escola? (Can Barriga)
3. Per què no arreglen l'escola Rafael Alberti? està molt vella
4. Penseu fer l’institut La Riera? Si és que sí, quàn estarà acabat? 
5. Es podrien millorar les instal·lacions de les escoles? 
6. Per què es construeixen tants pisos nous i no es construeixen més

centres educatius? Es faran més escoles?
7. Quines  són  per  a  vosaltres  les  prioritats  que  necessita  l’escola

pública. Què cal millorar?
8. Teniu alguna proposta per solucionar el  problema de l’assetjament

escolar?
9. Quan posaran aire condicionat a les escoles que el necessiten?
10.Com millorareu  el servei de menjadors de les escoles?
11.En alguns instituts públics del centre de Badalona es fa anglès en

horari extraescolar a un preu assequible, per què no n’hi ha a tots?
12.Podríem tenir més presència de la Guàrdia Urbana a l’entrada de les

escoles?
13.Perquè no creen més serveis públics a la zona de Canyadó tenint en

compte l’augment de població?
14.Quines millores teniu pensades fer al parcs de Badalona?
15.Quan es faran les millores als Parcs que va proposar el Consell dels

Infants l’any passat?
16.Per què no s’arreglen les fonts de la ciutat que no tenen aigua?
17.Per què no es fan més zones verdes o espais públics més cuidats al

barri d'Artigues?
18.Es podríem fer més espais per a que els gossos puguin jugar i fer les

seves necessitats?
19.Per què no posen més multes als propietaris dels gossos pel tema de

les caques?
20.Per què no es milloren les ordenances municipals contra l'incivisme?

(multes, avisos respecte la neteja...).
21.Teniu pensat posar contenidors soterrats per a que els carrers no es

vegin bruts ni facin tanta pudor?
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22.Per què no  arregleu els carrers que estan  trencats i  ningú prengui
mal?

23.Què faran per  ajudar a millorar el barri de Llefià?
24.Per  què  els  barris  del  voltants  de  centre  de  Badalona  estan  tan

bruts?
25.Per què no us preocupeu més pel medi ambient?
26.Penseu prendre mesures sobre la contaminació?
27.Per què no es fa que tota la xarxa de transport públic sigui elèctrica o

hibrida?
28.Teniu  pensat  millorar  la  neteja  dels  carrer  i  de  les  platges  de

Badalona?
29.Quines mesures adoptaran per tal de reduir la brutícia del mar?
30.Per què hi ha tanta inseguretat en alguns barris de Badalona?
31.Com podeu fer els carrers més segurs?
32.Per quin motiu heu decidit dedicar-vos a la política?
33.Per què vols ser alcalde/alcaldessa?
34.Quant cobreu al mes?
35.Heu fet alguna il·legalitat a la vostra vida? 
36.Els  partits  polítics,  per  què  creuen  que  la  seva  idea  és  la  més

important per a la ciutat de Badalona? Poden compartir idees amb
els altres partits amb representació?

37.És  necessari  que  hi  hagi  baralles  entres  els  ciutadans  per  idees
polítiques?

38.Per què sembla que us ataqueu entre vosaltres?
39.Tindreu en compte en el vostre programa fer activitats per a infants i

joves?
40.Què es farà per evitar que es maltractin als infants?
41.L’Ajuntament crearà el consell de nois i noies adolescents?
42.En què gastareu els diners dels ciutadans?
43.Quines són les vostres promeses per a aquest mandat?
44.Quines són les tasques, per ordre d’importància que penseu fer?
45.Quantes coses de les que prometeu acabeu acomplint?
46.Quines propostes teniu per millorar els salaris de les persones que

treballen a Badalona?
47.Per què pugen els preus del lloguer?
48.Evitareu els desnonaments?
49.Quines mesures aplicarà l’Ajuntament per desallotjar i evitar que els

okupes envaeixin les propietats privades?
50.De quina manera ajudareu a les persones sense sostre?
51.Heu pensat en construir habitatges per a gent desfavorida?
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3. Propostes del CIB

A les formacions polítiques que us heu presentat a les eleccions municipals i
heu obtingut representació a l’Ajuntament, us proposem que:

1. Es construeixin més escoles i instituts públics a Badalona, que no hi 
hagi escoles en barracons.

2. Es reformi l’edifici de l’institut La Riera a l’escola vella, en els terminis
previstos.

3. Es creï una tercera línia a l’institut La Riera.
4. S’ampliï el pati actual de l’institut La Riera.
5. S’arregli l’edifici antic del Lola Anglada, es treguin els barracons i no 

es perdi més zona de parc.
6. A les escoles també es facin altres tipus d’activitats com cuina, 

fotografia, instruccions per apagar un foc.
7. Hi hagi jornada intensiva a les escoles, igual que als instituts.
8. S’adaptin les escoles per a les persones amb mobilitat reduïda.
9. Arreglin la nostra escola, ens falta un ascensor i material a les 

classes, també tenim les cadires i taules trencades. El pati de Can 
Barriga també hauria d’arreglar.

10.Hi hagi material  tecnològic i llibres a l’escola (Can Barriga)
11.Hi hagi servei de menjador als instituts públics
12.Augmentin les beques de menjador.
13.Millorin les zones de vianants properes a escoles i instituts
14.Hi hagi més més cura dels parcs de Badalona: tallat de les herbes, 

neteja més sovint, i bon funcionament dels gronxadors.
15.Arregleu els parcs de Badalona i estiguin millor cuidats i adaptats per 

a tothom. Als parcs es facin més activitats pels nens i nenes, tinguin 
espais verds, pistes obertes per jugar i més tirolines.

16.Ens agradaria tenir parcs per a nens grans amb pistes de futbol, 
porteries, cistelles de basquet, etc..

17.Els parcs tinguin gronxadors, zones d’accessos per a cadires de 
rodes i quan es faci algun edifici públic biblioteques i demés, que 
totes les zones tinguin accés per a cadira de rodes.

18.Es facin nous poliesportius municipals.
19.Millorin les instal·lacions dels centres esportius municipals i el local 

de l’esplai «Bueno y Qué» on anem molts nenes i nenes.
20.S’arregli el camp de futbol del Pomar, l’aparcament de terra no està 

en condicions.
21.S’arregli la pista d’atletisme Paco Águila.
22.Es facin més skateparcs.
23.Millorin els edificis i espais públics (poliesportius, biblioteques, parcs, 

platges...)
24.Es respectin els animals. Cal crear espais de joc més amplis pels 

animals domèstics (sorrals, tubs, rampes,...).
25.  Hi hagi més papereres i fonts, que les voreres siguin més amples, 

arreglar els desperfectes de la ciutat i cuidar la flora dels barris.
26.  Augmenti el nombre de papereres i contenidors als barris de la Salut

i Sistrells.
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27.Hi hagi més neteja al carrer i que passin més sovint a recollir les 
escombraries.

28.Es posin més cendrers al carrer de la nostra ciutat.
29.Hi hagi senyalització adequada per a que els gossos no embrutin els 

carrers de la ciutat.
30.Es dissenyin plans de reciclatge i de no contaminació per 

conscienciar a la població.
31.Es prenguin mesures amb la contaminació.
32.Es treballi pel reciclatge. Ens agradaria que des de l'Ajuntament 

posessin més contenidors al carrer. També ens agradaria que 
informessin als ciutadans mitjançant cartes, notícies, revistes a les 
bústies de com es reciclen els diferents productes.

33.Les platges estiguin més netes i hi hagi lavabos oberts a la platja tot 
l’any.

34.Com hem observat que hi ha molts espais sense utilitzar a la ciutat, 
creiem que una solució a aquest problema és augmentar el preu dels
cadastres a Badalona, per així d’aquesta manera potenciar i fomentar
que no hi hagi tantes propietats sense utilitzar.

35.Calen espais d’acollida pels refugiats.
36.Les medicines siguin gratis.
37.Hi hagi més espais per aparcar patinets i sobretot una xarxa de 

carrils bici/patinet per afavorir la mobilitat sostenible.
38.Calen més punts elèctrics per a cotxes elèctrics.
39.Es posin semàfors per a les persones cegues.
40.Pregunteu a la gent abans de fer les coses. 

Esperem  que  aquestes  preguntes  i  propostes  que  fem  siguin  útils  i  que
serveixin per millorar la nostra ciutat. 
També volem que aquest document arribi al Consell Escolar Municipal (CEM),
a la Taula d’Infància i Adolescència de Badalona (TIAB) i al nou Govern de
l’Ajuntament de Badalona. Voldríem  parlar-ne i rebre una resposta sobre el
que hem preguntat  i  proposat  en el  Plenari  del  CIB que es farà el  13  de
novembre d’aquest any. 

Badalona, 5 de juny de 2019 

Consell dels Infants de Badalona

Tel. 93 483 27 75
consellinfants@badalona.cat

Pl. de l’Assemblea de Catalunya, 9-12, 08911 Badalona
www.badalona.cat

Blog:http://consellinfantsbadalona.cat  

6

http://consellinfantsbadalona.cat/
http://www.badalona.cat/
mailto:consellinfants@badalona.cat

