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1 Descripció dels tallers realitzats
Durant l’elaboració de la Diagnosi del Pla Local d’Infància, Adolescència i Família s’han portat a terme dos tallers participatius amb personal tècnic de
l’ajuntament, un amb entitats del territori, un taller amb el col·lectiu de corresponsals - un grup d’adolescents que col·laboren en un projecte de
dinamització juvenil l’Ajuntament d’Igualada - i un taller amb el Consell d’Infants. A més a més s’han fet tres enquestes, una a infants a través de les
escoles del municipi, una a adolescents i una a famílies.
Col·lectiu

Activitat

Data

Personal tècnic,
professorat i
famílies

Taller amb personal tècnic de l’ajuntament d’Igualada, professorat i representants de
famílies
Taller amb personal tècnic de l’ajuntament d’Igualada, professorat i representants de
famílies
Enquesta a famílies
Taller amb representants d’entitats
Taller amb corresponsals
Enquesta a adolescents
Taller amb el Consell d’Infants
Enquesta a escoles

19/10/2017

Nº
participants
14

19/10/2017

8

Entitats
Adolescents
Infants

30/11/2017
27/10/2017
18/11/2017

120
8
26
18
22
330

En total 78 persones han participat als tallers i 468 persones han respost a les enquestes.
A continuació es recullen les principals conclusions de les visions dels diferents perfils consultats.
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2 Visió dels professionals i les entitats
La visió dels adults es va recollir amb tres tallers participatius, en els que es va convidar a personal tècnic de diferents àrees de l’ajuntament,
professorat, representants de les famílies i entitats del municipi que realitzen activitats adreçades a infants i adolescents. En total hi varen participar
29 persones als tallers.
La primera part dels tallers es va destinar a compartir algunes dades estadístiques recollides al Mapa sociodemogràfic. Les visions dels participants es
varen contrastar mitjançant un debat obert per, després, passar a identificar propostes d’actuació en la que es demanava als participants que
identifiquessin noves propostes d’ actuacions a portar a terme en l’àmbit de la infància i l’adolescència,
Tot seguit es mostren les principals aportacions recollides en aquests tres tallers diferenciant entre el diagnòstic i les propostes recollides per àmbits:
educació; cultura i lleure; esports; salut; infància i adolescència en risc; espai públic; mobilitat i coordinació i treball en xarxa.

2.1

Educació

Infants 0-3







Diagnòstic
Places a Llar d’Infants per a infants amb pluridiscapacitat. Actualment no hi ha on
atendre a aquests infants que es troben en la franja de 0 a tres anys. Una comissió des del
DINCAT està treballant per resoldre aquest greuge.
Baixa matriculació de famílies més desfavorides en la llar d’infants. Hi ha un nombre
elevat de nens de famílies amb situacions precàries no assisteixen a les Llars d’Infants ,
donat que a vegades ambdós pares són a casa . Des de el CDIAP es detecta que alguns
dels símptomes i/o retards a nivell d’aspectes del desenvolupament que són fruit de la
relació ambiental, amb l’assistència a un entorn regulador com la Llar d’Infants no es
donarien o tindrien menys repercussió en el nen.
Manca suport de vetlladors per a nens amb dificultats durant les activitats de lleure, i en
general per tot el que no és horari estrictament escolar, menjador, activitats
extraescolars...
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Propostes
Afavorir matriculació d’infants en
situació de vulnerabilitat a les llars
d’infants
Reconèixer el treball en Salut Mental
que es realitza amb els més petits en
el CDIAP .
Dedicar esforç a pensar com incidir
amb grups allunyats culturalment de
la ciutat.
Afavorir i cuidar els grups post-part
per a temes de criança.
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Segregació escolar












Abandonament
escolar



Diagnòstic
Manca de recursos a nivell de Salut Mental.
Repartiment dels infants entre les escoles molt vinculat a la posició sòcio-econòmica de
les famílies, amb una diferenciació molt gran entre l’escola publica i la concertada, i amb
determinades escoles públiques on es concentra la població nouvinguda i la població
vulnerable i amb pocs recursos.
Dificultats per la integració dels infants procedents de famílies nouvingudes. Dificultats
per la integració efectiva dels infants fills de famílies nouvingudes, que només es
relacionen amb infants procedents d’altres famílies nouvingudes i no veuen altres
maneres de fer. L’escola, que per a aquest col·lectiu constitueix un espai per trobar-se
amb infants d’altres procedències, perd el seu paper integrador, de tal manera que la
segregació de places escolars no afavoreix aquest intercanvi.
Riscos derivats de la manca d’integració. En aquest sentit, és especialment crítica
l’observació d’una de les persones que va participar als tallers, que avisava dels perills de
radicalització que es poden arribar a derivar d’aquest tipus de situacions.
Segregació residencial. Aquesta situació està estretament relacionada amb la segregació
residencial existent al municipi, que porta a una distribució de l’alumnat molt lligada a
situació socioeconòmica de la seva família i a la existència de centres en què només s’hi
matriculen infants procedents de famílies vulnerables i als que la resta de la població no hi
vol anar.
Accés desigual a l’escola bressol. Un altre àmbit important de segregació es produeix en
el nivell pre-escolar, on l’accés a l’escola bressol està molt mediatitzat per la classe social i
la situació socioeconòmica dels pares. Això fa que els infants procedents de famílies amb
dificultats sòcio-culturals no es beneficiïn de l’espai de sociabilitat i l’acompanyament que
els proporciona l’escola bressol.
Preocupa la dada sobre abandonament escolar i, especialment, la diferència entre nens i
nenes.

Propostes
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Escoles bressol accessibles a tots els
infants, a la vora de casa i amb ajuts
públics
Evitar l’existència d’escola de màxima
complexitat
Creació d’espais de relació entre
famílies de diferents entorns. P.ex.
parelles lingüístiques organitzades
amb les famílies de les escoles
Buscar maneres d’afavorir que totes les
famílies se sentin part de la comunitat
educativa

Més formació per als adolescents en
època d’estiu
Formació professional adaptada i
activitats formatives per ajoves que
han finalitzat l’escolaritat obligatòria
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2.2

Cultura i lleure

Equitat i igualtat
d’oportunitats







Diagnòstic
Desigualtats en l’accés a activitats extra-escolars. Fora de l’horari escolar també es
produeixen grans diferències en el tipus d’activitats que realitzen els infants i adolescents
d’Igualada. L’escola és un espai on es fa tot el que es pot per garantir un cert benestar,
però fora de l’escola l’accés a les activitats que s’ofereixen a infants i joves de la ciutat és
molt desigual.
Activitats extraescolars molt limitades a un determinat públic. Algunes activitats (p.ex.
la música, o determinats esports) són excloents i només hi participen nens procedents de
famílies amb suficients recursos econòmics i amb un nivell sociocultural determinat. Les
barreres d’accés a aquestes activitats no només tenen a veure amb el seu elevat cost,
sinó que també hi ha un factor cultural que fa que les famílies de classes socials més
desfavorides o les famílies nouvingudes no siguin conscients dels aprenentatges
competencials vinculats a aquest tipus d’activitats.
També es detecta una relació molt directa entre la situació laboral dels pares i la
participació dels nens en les entitats. Quan els pares estan desocupats els nens
difícilment van a entitats, doncs estan a casa amb els pares. En canvi, els pares ocupats
porten als nens a fer activitats perquè tinguin el temps ocupat.
Baixa participació dels nens d’entorns desfavorits en els casals d’estiu. Els nens
procedents de famílies amb pocs recursos econòmics no s’apunten als casals d’estiu, la
qual cosa incideix negativament en la seva sociabilitat i genera problemàtiques com
l’addició a les pantalles (els nens es queden molt temps sols a casa veient al tele i jugant a
l’ordenador)









Segregació dins
les entitats



Dificultats per captar públic divers des de les entitats. Aquesta situació s’evidencia per
part de les entitats, que es fan ressò de la dificultat d’atreure infants i adolescents
procedents d’orígens culturals diversos.
Aquesta situació afecta especialment a les entitats de cultura popular i al cau, i a alguns
esports (p.ex. hoquei). Des de les entitats de cultura tradicional es posa de manifest la
gran homogeneïtat dels infants que hi formen part, i assenyalen la manca d’infants
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Propostes
Garantir el què es fa fora de l’escola per
assegurar que tenen un espai de
benestar: des de trobar llibres, o
desenvolupar aficions, o sentir-se be,
perquè aquest espai ara mateix està
buit i si la família no se’n fa càrrec,
aquests espais s’haurien de crear com a
municipi
A l’hora de dissenyar activitats
culturals, de lleure, d’esports.. cal tenir
molt en compte el nivell econòmic de la
població d’Igualada Moltes famílies no
tenen ingressos suficients per poder fer
aquest tipus d’activitats i cal pensar en
possibles vies de finançament /
subvenció per garantir la igualtat
d’oportunitats.
En el cas d’activitats com la música, o
determinats
esports,
cercar
mecanismes que democratitzin l’accés
de diferents col.lectius, més enllà del
seu cost.
Garantir que tots els infants i joves
puguin gaudir d’activitats en períodes
de vacances
Promoure les iniciatives que es
realitzen des de les entitats per donarse a conèixer entre públics que no són
habituals (organització de tallers a les
escoles per donar a conèixer el que fan,
casals de setmana santa...)
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Manca de
compromís



Diagnòstic
procedents d’altres països o d’infants castellanoparlants. En canvi, les associacions
esportives més transversals (p.ex. futbol), arriben a més població.
Llaços molt estrets de vinculació entre les entitats i les famílies del municipi. Aquesta
segregació no té a veure amb temes econòmics (en moltes entitats no hi ha quota o les
quotes són molt reduïdes) sinó que s’interpreta com un tema directament relacionat amb
l’estructura social d’Igualada i amb l’accés a les associacions fonamentalment a través del
boca orella.
De fet, hi ha un accés molt definit inclús dins les mateixes famílies usuàries. Si una entitat
està plena i una altra té places, encara que el que ofereixin sigui el mateix i el mètode
sigui molt similar, les famílies no s’aniran a l’entitat buida perquè “de tota la vida” han
anat a aquella entitat i no volen canviar.
Pèrdua de la capacitat integradora de les entitats. Això impedeix oferir nous espais de
socialització des de les entitats, perquè els nois i noies que hi van, van junts a tot arreu.
Són els mateixos nens que van junts a l’escola, que també ballen junts.
Perfils homogenis també entre els monitors i caps de les entitats. Aquesta situació
també es repeteix en els joves que s’impliquen en les associacions, que són sempre un
mateix perfil de joves, que es troben sempre en diferents espais. Això fa que el perfil del
monitoratge també es repliqui en els usuaris/es de l’entitat, tant a nivell sòcio-econòmic
com de sexe (p.ex. a la coral hi ha moltes monitores noies i d’Igualada de tota la vida, i les
qui van a la coral són també nenes, d’Igualada de tota la vida). Si no hi ha referents
diversos, també és difícil que hi hagi públic divers.
Ubicació de les entitats no vinculada al tipus de públic que s’hi adreça. Les entitats estan
situades majoritàriament en zones cèntriques però això no incideix en el tipus de públic
que tenen. Les que estan o havien estat en zones amb més immigració arriben al mateix
públic que ara, i la gent de les zones on estan ubicades tampoc no les coneixen. En el cas
dels moixiganguers això ha canviat, i ara són més coneguts perquè tenen un bar i la gent
s’hi atansa més fàcilment
Falta de compromís a partir de l’adolescència. A partir dels 14 anys es detecta molt poc
compromís entre els nois i noies per participar en activitats esportives i culturals. Això
succeeix a partir del moment en què les famílies ja no estan al darrera, i han de ser ells els
qui mantinguin el seu compromís. S’apunten i després costa molt que mantinguin la
implicació.
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Propostes
Proporcionar eines i suport des de
l’ajuntament per que les entitats
tinguin referències i eines per fer les
entitats més inclusives, ajudant-los a
obrir l’entitat a d’altres col.lectius.
Implicar a nous perfils joves com a
monitors de les associacions per tal
d’obrir l’entitat a un públic divers.
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Us del temps





Imatge de les
entitats de cultura
popular





Diagnòstic
Falta de compromís entre les famílies. També succeeix, en edats més joves, que
s’apunten a moltes activitats i després no poden anar a totes. En activitats en què
exigeixen molt compromís, com el futbol, els castellers, etc. això és especialment greu.
En determinats entorns socioculturals les famílies tampoc mostren cap compromís.
Deixen els nens com si fos una guarderia, i els monitors han d’assumir coses que no els
pertoca (p.ex., portar els nens a casa seva)
Saturació d’activitats en un col·lectiu concret d’infants. Les famílies que formen part de
les associacions de la ciutat solen fer moltes activitats i no hi arriben a tot (els pocs que
fan coses, en fan moltes). Això fa que de vegades els infants se sentin estressats, amb
moltes activitats extraescolars i sense temps lliure per dedicar a jugar o a estar sols.
També incideix molt en la implicació, doncs els coincideixen diferents activitats i no
poden fer-ho tot.
Dificultats de gestió del temps en família. Moltes entitats fan les activitats en cap de
setmana i això fa que sigui molt difícil trobar infants perquè les famílies volen passar el
cap de setmana amb els seus nens, o tenen partits,... No es poden oferir activitats entre
setmana per manca d’espais (p.ex., l’esbart han de fer activitats el cap de setmana
perquè l’escola de música està tota ocupada durant la setmana)
Projecció negativa de les entitats de cultura popular. Entre alguns sectors de la població,
les entitats culturals estan mal vistes. Socialment no està tan ben considerat cantar en
una coral o ballar en un esbart com jugar a futbol. No es valoren prou les competències i
aprenentatges que es treballen en aquest tipus d’entitats, ni la seva capacitat per crear
pertinença i cohesió social.
Entre les famílies immigrants encara és molt més difícil, perquè no ho viuen com una
cultura pròpia i és molt difícil que s’hi atansin.
Biaix de gènere en funció de l’activitat. La música, la dança, cantar... costa molt que
s’impliquin nois, i en canvi a esports com el futbol, el basket o el hoquei hi ha molt
poques noies.
Entre els adolescents on els prejudicis són molt forts hi ha molta resistència a
determinades activitats com la dansa o la coral, sobre tot entre els nois. Entre els més
petits també succeeix. En la dansa hi ha molt pocs nens, i els que hi ha no volen anar
perquè a l’escola se’n riuen d’ells quan diuen que fan dansa.
En el cas dels esports, costa molt que les noies segueixin, també perquè hi ha poca massa
crítica i no s’hi pot arribar a muntar un equip. El cas del hoquei és clar, on hi ha salts molt

Àrea de Cultura, Educació i Esports – Gerència de Serveis d’Educació

Propostes




Visibilitzar la contribució de les entitats
de cultura popular
Sensibilitzar contra els prejudicis de
gènere associats a determinades
activitats
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Equipaments
culturals i de
lleure





Diagnòstic
grans, i en el grup sènior hi ha un equip fort de noies, i entre els grups més joves també
n’hi ha, però hi ha edats en què no hi ha cap equip perquè no hi havia prou massa crítica.
Major facilitat d’atreure nous públics entre els infants o entre grups d’amics que
accedeixen a la entitat tots junts. En els col·lectius de nens més petits és més fàcil
trencar aquestes dinàmiques, i s’hi apunten nens que s’hi queden, encara que no
coneguin a ningú. També és més fàcil trencar aquestes barreres és quan hi participen
grups grans d’un mateix col·lectiu, i si s’apunten un grup gran de nois a l’esbart, encara
aguanten, però si només hi ha un ho deixa molt aviat.
Equipaments concentrats en determinades zones. Si els equipaments estan a prop de la
gent, la biblioteca, l’escola bressol, centre cívic, centre obert... és més fàcil que la gent hi
vagi.
Poques places a l’espai per a infants de la Biblioteca. . L’espai per a infants i famílies és
molt petit i hi ha molt poques places, la qual cosa fa que estigui molt col·lapsada i que es
generin conflictes entre els usuaris. Hi ha famílies que es prenen la biblioteca com una
activitat extraescolar, o com un espai per anar durant l’estiu. Hi ha una mediadora que
explica a les famílies nouvingudes les regles de funcionament de la biblioteca, però tot i
això no és suficient perquè la biblioteca té uns recursos limitats (hi ha 30 places a la sala
infantil, ordenadors limitats...) i està col·lapsada perquè i moltes vegades hi ha famílies
que es queixen de que hi hagi tan poc espai.
Els joves també es queixen de l’horari de la biblioteca. A l’institut acaben a quarts de tres
i fins a les quatre no obren i els que fan horari de tarda al matí està tancat...

Propostes












Infants amb NEE



Equipaments culturals
descentralitzats(biblioteques,
ludoteques, centres cívics...)
Garantir que hi ha equipaments en
horari extra-escolar en els barris amb
població més desfavorida (espai obert,
gratuït, adequat a diverses edats)
Equipaments i espais de trobada en
barris per famílies i adolescents, amb
activitats diverses
Escoles obertes a la ciutat (biblioteca,
esports, activitats puntuals). Aprofitar
els equipaments de les escoles i obrirlos fora de l’horari escolar, per tal
d’oferir espais per a les famílies i
espais d’estudi per als adolescents a
prop de la seva residència.
Dimensionar els recursos de la
biblioteca a les necessitats i
dimensionament del municipi
Municipi lector o “amic dels llibres”

Dificultats dels infants amb NEE per accedir al lleure en entorns d’inclusió. En el cas dels
nens amb NEE hi ha un agreujant amb el lleure, perquè no poden accedir al lleure
ordinari. A Auria s’organitza un esplai per a aquest col·lectiu al que poden accedir tant
pels alumnes d’Auria com als nens amb NEE escolaritzats a escoles ordinàries, però és
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Diagnòstic
l’única oferta existent per a aquest col.lectiu. També es fan activitats complementàries a
l’infinit, finançades des de la entitat, que ajuden a utilitzar instal·lacions en un espai
normalitzador, però ha de ser dins l’horari escolar
Comunicació i
difusió






2.3

Comunicació molt centrada en la confiança. En general es valora molt el boca orella. Els
cartells no serveixen, les famílies no tenen la costum de cercar informació sobre les
activitats que s’ofereixen a la ciutat, sinó que es va als llocs que es coneix, o on va la gent
coneguda. La confiança és un element molt important a l’hora de valorar on s’apunta als
infants, de manera que quan una entitat té un reconeixement explícit o implícit de
l’administració té molta més visibilitat (coral verdum i gatzara).
Manca d’espais per que les entitats donin a conèixer les seves activitats. Algunes
entitats no tenen cap mecanisme per donar a conèixer les seves activitats i es basen
sobre tot en xarxes relacionals.
Entitats culturals sense informació a internet. És important tenir en compte com
accedeixen els joves a la informació. Els informes i estudis diuen que tot ho fan a través
dels mòbil. De cara a donar a conèixer l’oferta d’activitats adreçades als adolescents, és
molt important tenir en compte aquesta dada perquè moltes instal·lacions culturals no
tenen ni tan sols plana web (ateneu) i això constitueix una barrera per donar a conèixer la
seva programació entre els més joves.

Propostes




Oferir a les entitats, des de
l’ajuntament d’Igualada, vies per
donar-se a conèixer a tothom.
Desenvolupar i millorar les xarxes
socials i webs d’entitats culturals i/o
esportives municipals

Esports

Pràctica esportiva





Equipaments



Diagnòstic
Pràctica esportiva molt vinculada a l’esport federat. A partir de l’adolescència hi ha una
davallada important en la pràctica de l’esport, que es practica de manera federada o no es
practica.
Baixa participació en lligues escolars. També es detecta que a partir de l’adolescència la
participació en els jocs escolars baixa en picat, i que hi ha molts pocs nois i noies que s’hi
apuntin.
Barreres d’accés als equipaments esportius. L’accés als equipaments esportius és de
pagament, la qual cosa constitueix una barrera per a la pràctica esportiva, En l’àmbit
camp esportiu hi ha una instal·lació molt gran però no és accessible per a tothom. S’ha de
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Propostes
Promoure l’esport no federat i no
competitiu, vinculat a estils de vida
saludable i als valors de l’esport (treball
en equip, cohesió, esperit de superació,
esforç, compromís...).
Facilitar l’accés a les activitats
esportives per promoure un tipus de
lleure més actiu, i per facilitar l’accés de
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Diagnòstic
pagar per totes les activitats (anar a la piscina, jugar a Basket, jugar a futbol....). A nivell
extraescolar la majoria són activitats de pagament.
Iniciatives concretes per facilitar l’accés a la pràctica esportiva. Existeixen diverses
iniciatives per promoure l’esport entre els adolescents, exempts de quota o amb quotes
molt baixes (FIT Jove, club de futbol Fàtima). Es tracta, però, d’iniciatives puntuals, que o
be es desconeixen, o be afecten només a un col.lectiu molt petit de nois i noies, o be
s’omplen de seguida i no hi ha places.
En canvi, els patis oberts són bones iniciatives que permeten que els adolescents
practiquin esports d’equip de manera lúdica..






2.4

Propostes
tots els col.lectius en igualtat
d’oportunitats
Accés
als
espais
esportius:
poliesportius oberts, més accessibilitat
als recintes esportius, espais esportius
gratuïts i oberts, espais esportius
gratuïts per a joves...
Mantenir i, si s’escau, ampliar els patis
oberts
Habilitar espais per a la pràctica lliure
de l’esport en els diferents barris del
municipi.

Salut

Diagnòstic
Dificultats per al seguiment de les problemàtiques de salut mental. A mesura que
augmenta l’edat l’accés a les consultes amb especialistes que poden assessorar les
famílies i fer un seguiment de problemàtiques mentals, emocionals o intel·lectuals són
cada cop més difícils. Això es deu a que hi ha una manca de continuïtat en l’oferta, i
també a que els serveis que existeixen per les franges d’edat més avançades estan més
estigmatitzats
 Col·lapse dels serveis d’atenció a les problemàtiques de salut mental. S’han relativitzat
les situacions de risc. Hi ha molt col·lapse i no es pot donar resposta. No s’intervé de
manera tan ràpida perquè no hi ha recursos. Això ha fet baixar el llistó, i han de
seleccionar en funció de gravetat: es prioritzen les situacions molt greus, però hi ha
situacions greus que no s’atenen amb tanta rapidesa com abans (i com caldria) Un cas clar
és el del centre obert, on ara hi ha més dificultats per poder fer un seguiment al CESMIJ.
Abans es podien derivar tots els casos i ara han de ser casos de trastorn.
 Discontinuïtat del seguiment a partir dels 7 anys. També es preocupant la discontinuïtat
en el seguiment amb situacions de risc o amb discapacitat: Un nen que està al CDIAP amb
un seguiment controlat quan té 7 anys el passen al CESMIJ i passa a treballar-se només un
cop al més o cada dos mesos.
Àrea de Cultura, Educació i Esports – Gerència de Serveis d’Educació
Salut mental









Propostes
Facilitar l’accés a consultes puntuals
per situacions de poc risc, perquè són
moments en que hi ha dubtes
puntuals, o neguits, que es poden
solucionar fàcilment i que poden evitar
problemes majors més endavant
Habilitar un servei (tipus APINAS) on
derivar els adolescents amb
problemàtiques que no són greus,
però que requereixen una intervenció
per evitar que s’agreugin
Molts més tallers i xerrades per a
mares i pares sobre petita infància i
adolescència en horaris que pares i
mares puguin accedir
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Diagnòstic


Problemàtiques
de salut en
l’adolescència







2.5

Preocupació pels casos d’assetjament, addiccions i conductes de risc Preocupa molt la
dada sobre percepció d’assetjament i s’interpreta que aquest assetjament pot tenir a
veure, sobre tot, amb l’assetjament a través de les xarxes i amb l’exposició dels
adolescents a les xarxes, que magnifiquen la situació, i dona una immediatesa de les
accions, que es fan sense tenir en compte les conseqüències. . També preocupa molt el
tema d’alcoholisme, embarassos no desitjats, cutting (autolesions), problemes de salut
mental que es detecta que estan augmentant.
Manca d’acompanyament dels infants i adolescents. Aquestes situacions es poden
explicar, en part, perquè hi ha nens molt sols, moltes hores, i es passen des de que
arriben a casa fins al vespre jugant amb un joc. Són casos de nens de famílies
monoparentals, on la mare treballa... Això és especialment greu a partir de l’ESO que hi
ha moltes tardes lliures. Des de l’escola s’atén al nen amb totes les mesures que es pot,
però no arriba a la família que és on el nen rep la influència més gran.
Especial vulnerabilitat dels infants i adolescents amb NEE. La població de l’escola
especial Àuria és una població encara més vulnerable, i cal treballar molt a nivell intern.
Són víctimes d’assetjament a la xarxa però en major mesura perquè no saben dotar-se de
mesures de protecció personal i hem de fer moltes intervencions però continuem tenint
molts nanos molt vulnerables.










Propostes
Millorar l’atenció als nens/joves amb
trastorn mental (més serveis, millorar
freqüències d’atenció, etc.)
Basar l’atenció més en la família que
en el nen. La ciutat hauria de tenir
capacitat d’intervenir en les famílies
en situacions de vulnerabilitat i fer un
seguiment real (més enllà de donar
ajuts, fer un seguiment continuat i
educatiu de la família)
Motivar la creació d’un espai
d’assessorament per a adolescents en
l’àmbit de salut
Potenciar l’educació sexual, fent que
arribi als adolescents
Aprofundir en programes de prevenció
de conductes de risc
(drogodependències, assetjament,
etc.)
Seguiment i suport per l’alimentació
saludable, per prevenir l’obesitat,
trastorns alimentaris, promoure hàbits
saludables...)

Infància i adolescència en risc

Precarietat



Diagnòstic
Creixement de casos d’infants en situació precària o de vulnerabilitat. La situació de
vulnerabilitat no només afecta a població nouvinguda sinó a famílies que, durant la
recessió econòmica han perdut la feina i han reduït notablement la seva capacitat
adquisitiva: fills de treballadors en atur o amb feines precàries, o de famílies
monoparentals
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Propostes
Acompanyament a les famílies més
vulnerables
Seguiment familiar de nens i nenes en
situació vulnerable (treball educatiu en
àmbits diversos: salut, escola hàbits...)
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Serveis d’atenció
a la salut mental







Coordinació entre
serveis



Diagnòstic
Hi ha casos en què les famílies no tenen recursos, no ja econòmics sinó recursos culturals
de com fer-ho. I ens trobem en punts en què no sabem si és cultural o si hi ha alguna cosa
Resposta positiva des dels centres oberts. Els centres oberts són una bona solució per
que els infants tinguin uns educadors que faci el seguiment de les necessitats més
bàsiques, des del berenar o la dutxa, amb un projecte educatiu interessant., i permet
cobrir alguns casos, però només tres dies a la setmana, però el cap de setmana i la resta
de dies estan sols.

Saturació dels serveis d’atenció a la salut mental. S’ha relativitzat el nivell de risc. Hi ha
situacions de maltracte, i no s’intervé de manera tan ràpida perquè no hi ha recursos i
s’han de seleccionar en funció de gravetat. Es prioritzen les situacions molt greus, però hi
ha situacions greus que no s’atenen amb tanta rapidesa com abans (i com caldria)
Serveis del CDIAP limitats a la franja de 0 a 6 anys, i a mesura que augmenta l’edat
l’accés a les consultes amb especialistes que poden assessorar les famílies i fer un
seguiment de problemàtiques mentals, emocionals o intel·lectuals són cada cop més
difícils.
En les etapes de secundària la consulta psicològica està molt especialitzada, i la
derivació és a serveis de salut mental, on les famílies poden tenir resistència a anar pel
que representa. Hi ha una manca de continuïtat en l’oferta, i els serveis que existeixen per
les franges d’edat més avançades estan més estigmatitzats (és un xoc per a les famílies
haver d’anar a aquests serveis, en canvi, en la petita infància es veu com quelcom més
normalitzat)
Manca de coordinació entre els serveis. Hi ha infants amb situacions greu de
vulnerabilitat que no són detectats fins que no arriben a l’escola, i on es detecta una
manca coordinació greu entre els diferents serveis que haurien de detectar i actuar
davant d’aquests casos (pediatra, serveis socials....)
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Propostes
Espais extraescolars de reforç escolar.
Serveis de suport a l’escolarització
gratuïts.
Ampliar places i cobertura del centre
obert
Apropar el centre obert a les escoles,
de manera que dins la mateixa escola
pugui tenir adscrit un centre obert,
dins el mateix recinte,
Ampliar la possibilitat de derivar al
CDIAP per consultes puntuals en petita
infància
Cal un servei (tipus APINAS) on derivar
els adolescents amb problemàtiques
que no són greus, però que
requereixen una intervenció per evitar
que s’agreugin.

Acompanyament a les famílies amb
necessitats en l’etapa 0-3 de forma
sistematitzada, creant espais de treball
amb famílies voluntàries
Acompanyament a totes les famílies
des de l’embaràs per detectar
situacions de risc
Seguiment de les famílies, a través
d’una xarxa que posi en contacte el
pediatra, serveis socials i la família.
14
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2.6

Espai públic

Espais i
equipaments per
a adolescents





Espais verds




Civisme



Diagnòstic
Insuficients espais per a joves. Els joves es fan l’espai a qualsevol lloc, però falten espais
per que puguin estar i desenvolupar activitats no dirigides.
Hi ha molts joves que van a estudiar a la biblioteca, però manquen espais de trobada per
joves. La Kaserna no es veu com un espai propi per als joves, sinó com un espai de
consum on venen a fer coses, però no com un espai seu
Desconeixement d’espais existents a la ciutat. Hi ha espais que no es coneixen i que
podrien allotjar a gent jove (casal cívic, és conegut com casal dels avis i no hi va ningú, tot
i que sigui un espai obert a tothom). Les associacions i espais de gent gran busquen gent
diversa i de diferents edats, i no els troben.






Falten espais verds a la ciutat. El parc nou que s’ha fet està molt bé, però està
desaprofitat. Hi va molta gent, però no hi ha activitats ni es preveu res per a nens o per a
famílies.
Espais deteriorats. El nucli antic està molt deteriorat. Hi ha carrers on no hi viu ningú
gairebé i no hi ha gaire espais de joc.



Problema greu de civisme. La ciutat està bruta i es produeixen moltes actituds incíviques
(caques de gos, escombraries, ....)
Des de medi ambient hi ha diverses actuacions per promoure el reciclatge i per implicar la
ciutadania en la millora del manteniment i la neteja dels espais públics, però amb
efectivitat reduïda.
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Propostes
Patis oberts amb activitats dinàmiques
dirigides per un monitor
Espais públics dissenyats des de la
visió dels adolescents, amb
instal·lacions atractives on els joves
s’hi sentin a gust, que sigui atractiu
Habilitar espais exclusius per a
adolescents entre 14 i 18 anys (ara es
reuneixen en racons de parcs infantils,
places o carrers)
Augment de parcs grans per fer
activitats (bici, caminar...)
Parcs adaptats
Al parc central caldria posar lavabos,
espais de joc familiar.. aprofitar que
van les famílies i habilitar-ho com a
espai de trobada.
Implicar infants i adolescents en el
mateniment de l’espai públic / en la
conscienciació de la protecció del medi
ambient. Donar responsabilitats als
joves des de l’administració per tenir
cura d’espais de la ciutat que ara es
malmeten. Formar als joves per a
agents cívics.
Organitzar brigades a canvi de serveis
(p.ex. neteja d’espai públic a canvi
d’accés a equipaments esportius o a
activitats) per despertar sentiment de
responsabilitat. És important que es
faci des d’una perspectiva d’igualtat
15
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Diagnòstic

2.7

Propostes
d’oportunitats, però sense crear
etiquetes (els que accedeixen pagant i
els que accedeixen a canvi d’un servei)

Mobilitat

Transit



Diagnòstic
Alta densitat de trànsit. Els nens no van segurs pel carrer perquè els carrers són només
pels cotxes (“El rei del carrer és el cotxe”) Actualment hi ha sensació de perill en segons
quins llocs perquè hi ha molt trànsit, els passos de vianants no sempre es respecten. Com
a conseqüència, els pares porten als nens a l’escola en cotxe. Pocs van caminant i s’ha
perdut que els nens vagin sols a l’escola.








Carril bici

2.8



Defectes en la xarxa de carrils bicis. No es respecta, està poc mantinguda i “de sobte et
trobes que s’ha acabat”.



Propostes
Camins escolars, amb símbols de
diferents colors i formes per escola,
per que els nens hi puguin anar sols, i
amb la possibilitat de que puguin anar
a una botiga si els passa res.
Avis jubilats que facin tasques de
vigilància del trànsit, durant el temps
que els nens van a l’escola
Reduir el nombre de cotxes en
circulació a la ciutat.
Carrers només de vianants
Fomentar l’accés a l’escola a peu, en
patinet o bicicleta
Promoure l’ús de la bicicleta al
municipi com a mitja de transport
alternatiu i no contaminant

Coordinació i treball en xarxa

Transversalitat
dins
l’administració



Diagnòstic
Manca de coordinació i treball transversal entre els serveis de l’administració. El treball
en xarxa no funciona. Hi ha una bona comunicació entre professionals, amb molta
accessibilitat i disponibilitat, però no hi ha un treball en xarxa a nivell d’administraicó que
garanteixi un intercanvi fluït d’informació i un treball conjunt des de diferents serveis per
donar resposta a problemàtiques comuns.
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Propostes
Promoure un treball molt més
transversal i compartit entre els
departaments de l’administració per
enfocar junts problemes compartits.
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Relació entre
administració i
entitats







Diagnòstic
Manca d’espais de relació entre l’administració i les entitats. Des de les entitats es troba
a faltar una connexió entre ajuntament i entitats. Hi ha entitats molt riques que fan
moltes coses, i costa anar a l’ajuntament (per demanar espais, per preguntar...)
Es valora molt positivament el fet d ’haver fet el taller perquè ajuda a establir contactes i
a apropar-s’hi amb més facilitat i sS’anima a que es facin més sessions d’aquest tipus. El
fet que l’ajuntament estigui al dia dels problemes que poden tenir les entitats és molt útil.
Des de les entitats no es coneix la feina que es fa des de l’ajuntament i hi ha molt
desconeixement. En general, als joves de les entitats els costa molt anar a l’ajuntament
perquè ho senten com quelcom llunyà.
El que es demana no és un tema financer sinó que es demanen espais de trobada per
conèixer les necessitats de les entitats, per ajudar a fer pinya entre entitats, ajudar a que
entitats de mons molt diferents organitzin activitats conjuntes, donar facilitats per donar
resposta a les seves necessitats (p.ex. trobar espais, visibilitzar el que fan les entitats, si es
fa un intercanvi amb nens de fora ajudar a organitzar activitats o trobades a
l’ajuntament...)
Manca d’espais d’intercanvi i relació entre les entitats. També és útil que es parli entre
les entitats i compartir els problemes que es tenen. El fet d’explicar-se les estratègies que
els ha funcionat (p.ex. anar a les escoles, fer tallers de setmana santa...) es veu com a
positiu perquè dona idees a les altres entitats.
Manca d’informació. No es disposa d’informació de contacte actualitzada de les entitats
de la ciutat. L’ajuntament no té informació actualitzada de contacte de les entitats




Propostes
Establir espais de trobada periòdica
entre ajuntament i entitats..
Organitzar una festa de la ciutat on les
entitats es puguin barrejar, ensenyin
el que fan....

3 Visió de les famílies
3.1

Educació

Potenciar l’escola pública:

Aprenentatge en valors

Propostes
 Més escoles públiques de qualitat, distribuïdes per tota la ciutat
 Les escoles públiques haurien de tenir millor patis i equipaments dels que tenen, especialment les més velles que no s'ha
renovat gens
 Plantació de zones verds, Activitats de recollida de escombraries, Conscienciació social i mediambiental, sequía, reciclatge
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Oferta d’educació pre-escolar

Acompanyament en les
transicions
Infants amb necessitats
educatives especials:
Famílies:
Activitats fora escola:

3.2

Propostes
 Aprenentatge servei
 Millorar l'oferta de les llars d'infants
 Espais per a nadons i famílies: ludoteca pels nens que han fet 3 anys i encara no han fet el, espais per famílies amb nens,
activitats per menors de 3 anys, espais per a menors de 3 anys en èpoques de vacances.
 Més assessorament per la joventut ( tallers, xerrades...)
















Més ajudes per a nens amb necessitats especials
Esplai per joves amb algun tipus de malaltia que sigui inclusiu amb la ciutadania
Ampliar els ajuts de menjador per a pares treballadors que treballen fora de la
Tallers per a pares i cursets per prendre consciència que l'educació és a l'escola, a les famílies ....
Tècniques d'estudi,
Extraescolars punteres (robòtica, scrach, ..)
Més propostes tipus cursa popular
Proposar mes activitats tancades a l'hivern especialment
Activitats de diferents temàtiques durant el cap de setmana
Més opcions d'extraescolars i escola d'estiu per la franja d'edat 11-13 anys
Més cursos gratuïts a la biblioteca
Afavorir mes clubs de lectura
Activitats al carrer sobre igualtat de gènere i respecte en la sexualitat.
Mes programes de prevenció de drogues i consum responsable
Formacions gratuïtes per pares, alumnes i professors, sobre salut, alimentació saludable, etc.

Cultura i lleure

Accés a la cultura i el lleure
Ampliació de la oferta
d’activitats

Propostes
 Accés a la cultura més assequible per a les famílies (vals, descomptes familiars,. activitats gratuïtes.).




Tallers/exposicions de diferents temàtiques durant els caps de setmana, per exemple: seguretat vial, cuina,
pagesos/grangers, industria del paper, tèxtil, pell, ...
Activitats al carrer
En festes especials, podria haver conta contes en zona concretes explicant històries de la data
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Oferta específica per a col·lectius
específics

Accés a la informació

3.3

Esport

Accés a la pràctica esportiva:
Ampliació de la oferta
d’activitats:

Millora de les instal·lacions
esportives:
Accés a la informació:

3.4

Propostes
 Música: Viure la música més a prop: als parcs, carrers, espectacles musicals..., Concerts i teatres a l'aire lliure i sessions de
cinema com la que es va fer al parc central
 Teatre i cinema: Cinema infantil, Teatre i cine adaptat per als mes petits, Ampliar la proposta teatral en tots els àmbits
infant i adults, Teatre infantil en diverses llengües, tallers, proposar obres teatrals més per poder gaudir en família
 Activitats en família: Potenciar les activitats en cap de setmana en locals tancats com el museu o biblioteca/ ludoteca a
l'hivern, fer mes activitats durant el cap de setmana dirigides a infants i famílies; mes activitats i espais per poder anar el
cap de setmana amb la família.
 Multiculturalitat: Falta alguna activitat sobre interculturalitat o multiculturalitat per famílies. Falten activitats que no es
limitin a inaugurar parcs o ponts, algo més cultural (no cal que sigui en plan la Mostra o així, coses més senzilles...)
 Fer més activitats adreçades al conjunt amb nens menors de 3 anys, indicant millor l’edat a qui van adreçades les
activitats
 Ampliar l’oferta adreçada a la franja adolescent (teatre, curs de monitors, cuina, grups de lleure per a adolescents,
activitats per donar a conèixer als joves el patrimoni cultural, arquitectònic, de la ciutat...)
 Punt d’informació accessible
 Guia mensual d'oferta i lleure infantil

Propostes
 Accés a la cultura més assequible per a les famílies (vals, descomptes familiars,. activitats gratuïtes.).
 Suport econòmic a les noves iniciatives en aquest àmbit.
 Activitats esportives en època de vacances: extraescolars el setembre, esportiueig, campus d’esports
 Més jornades esportives, curses populars, jornades com el 3x3
 Més varietat en la oferta esportiva (multiesport)
 Incrementar la oferta esportiva per als més petits (menors de 5 anys)
 Piscina municipal
 Carrils bici reals on poder realitzar rutes senceres sense agafar carrers
 Pavelló esportiu obert a per a poder jugar els nois entre ells,
 Una guia mensual d'oferta esportiva a la ciutat
 Informació esportiva per correu convencional

Salut
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Millora dels serveis d’atenció a
la salut:
Sensibilització i prevenció
adreçada a infants i adolescents:

Sensibilització i prevenció
adreçada a famílies:

3.5

Propostes
 Incrementar personal mèdic (pediatres, suplir les baixes, especialistes,
 Millorar l’atenció a urgències en cap de setmana
 Millorar el servei de psicologia (CSMIJ) i la coordinació CDIAP-CSMIJ i EAP.
 Acostar més els professionals de la salut als nens i joves.
 Activitats de sensibilització i prevenció: activitats que els donin a conèixer de primera mà qué passa quan no tenim cura
de la nostra salut, del nostre cos (xerrades amb casos reals, formats digitals, visites algun centre..), conscienciació sobre
l’alcoholisme juvenil, increment de la vigilància i control d’establiment que venen begudes alcohòliques (botigues,
discoteca...
 Xerrades informatives, més assessorament en tallers i xerrades
 Cursos i tallers gratuïts: fisioteràpia respiratòria, primers auxilis
 Cursos gratuïts de primers auxilis estarien molt bé
 Alternatives mes naturals a la medicalització precoç (teràpies familiars, sortides esportives, medicina alternativa,
massatges......)

Espai públic

Civisme i respecte de l’espai
públic
Manteniment i millora dels
espais públics

Espais verds

Espais públics per col·lectius:

Propostes
 Conscienciar més a la població del respecte els espais públics (neteja i cura de l’espai, recollida d’excrements dels
animals, reciclatge, ...)
 Millorar la neteja dels parcs i espai públic (papereres,
 Habilitar els parcs i espais oberts per que s’hi pugui estar a l’estiu (ombres, fonts, zones cobertes)
 Renovar el mobiliari de parcs infantils.
 Mes zones d'esport dins els parcs
 Vigilància policial a determinats punts de la ciutat o sortides d'escoles-instituts
 Més espais verds i zones d’esbarjo familiar, lliures d’asfalt I trànsit.
 Habilitar nous espais exteriors a la ciutat on poder anar a practicar esport en família (espai per fer barbacoa, amb jocs i
espais oberts per els nens, parcs infantils al centre de la ciutat, anar ampliant parc central, potenciar el riu i la zona del
REC com a zona verda...)
 Dinamitzar amb espectables/fires/parades/inflables els carrers de les zones més cèntriques de la Ciutat durant el cap de
setmana.
 Habilitar un espai per adolescents , que no tenen un lloc concret on poder anar per compartir estones de joc,
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Propostes
 Una ludoteca amb espai de joc familiar oberta a tothom i també els dissabtes on espugui anar lliurament (a partir de 12
anys, i menors acompanyats) a llegir, jugar a jocs de taula...
 Mes espais per nadons, amb jocs infantils que permetin el joc mes autònom als nadons menors de 3 anys. .

3.6

Mobilitat

Trànsit

Mitjans de transport alternatius

Propostes
 Menys cotxes, més espais oberts per conversar compartir jugar
 Major vigilància i regulació del trànsit (cotxes es salten semàfors i passo zebres), sobre tot a l’entorn de les escoles durant
les hores d’entrada i sortida
 Limitació del pas de vehicles de repartiment i l’estacionament en les zones peatonals.
 Limitar el trànsit a les zones escolars. Conscienciar als pares de no anar a buscar els nens amb vehicle, millorar les voreres
per transitar amb cotxets, promoure l'ús de la bicicleta, patinets, etc... fer un centre més amable i amb menys vehicles.
 Adequar un carril bici per a tota la ciutat
 Camins escolars

Àrea de Cultura, Educació i Esports – Gerència de Serveis d’Educació
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4 Visió dels adolescents
4.1

Esports

Activitats esportives

4.2

Diagnòstic
 A partir de l’adolescència l’esport o és federat o no existeix. Si
no és federat no hi ha gens de qualitat
 Conflictes amb altres col.lectius (avis, nens petits) per
practicar esport a l’aire lliure (exercicis de gimnàs: barres,
abdominals...)
 Sempre hi ha els esports típics com futbol, Basket, voley,
handbol... i hi ha molts més esports
 Algunes activitats (tornejos, curses...) són molt cares

Propostes
 Es podria fer una gimcana pels joves de la ciutat
 Tornejos gratuïts o amb preus assequibles en espais públics
 Més curses de córrer gratis, però que no totes siguin
diumenge perquè hi ha gent que diumenge va a missa.
 Més activitats esportives a l’estiu.
 Parcs d’ús jove amb màquines per fer exercici
 Més variació d’activitats esportives
 Tornejos més variats i a preus accessibles

Diagnòstic
 Horaris limitats de la biblioteca (migdia, cap de setmana)
 Espai de la biblioteca molt dirigit als nens i nenes. Falten
ordinadors i els nens més petits els monopolitzen jugant a
videojocs.
 El club de lectura és els divendres i els joves tenen els
divendres ocupats perquè és l’últim dia de la setmana i tenen
coses.
 Els concerts de grups coneguts estan tots concentrats en un
únic festival

Propostes
 Canviar el dia del club de lectura de la Biblioteca
 Fer activitats més variades a la biblioteca, adaptades als joves

Cultura i lleure

Biblioteca

Activitats culturals i
de lleure
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Fer una gimcana per als joves de la ciutat
S’haurien de proposar activitats més variades com cursos de
fotografia i cursos de models i quedades per fer fotos a
models.
Concerts de grups coneguts i discoteques i pubs. Els concerts
estan tots junts a l’estiu i durant l’any no n’hi ha.
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4.3

Diagnòstic

Propostes
 Més activitats que agradin als joves (four factors, cursos de
models joves, més curses, tornejos, fotografia,, ) a preus
populars
 Buscar voluntaris per organitzar activitats i fer de monitors
 Més activitats variades per l’estiu

Diagnòstic
 La nova zona verda ha donat moltes possibilitats
 Hi ha parcs que els joves utilitzen per fer exercici, però són
petits. Hi ha molts espais verds que es podrien utilitzar per fer
exercici, posant l’equipament necessari.
 Hi ha zones ben mantingudes, però en canvi hi ha espais
abandonats que es podrien restaurar. La zona d’El Polígon
s’utilitza molt poc i hi ha descampats buits.

Propostes
 Millorar el manteniment dels espais públics
 Instal·lar equipaments als espais verds per que es pugui fer
exercici
 Arreglar els llocs del Rec
 Aprofitar els espais buits o abandonats per organitzar
activitats
 Aprofitar espais com el Xipreret per fer activitas esportives,
jocs d’aigua a l’estiu...
 Més zones verdes amb jocs, amb coses per relaxar-se





Espai públic

Zones verdes

Equipaments




No existeix un espai per joves. Falten llocs únicament juvenils i
amb activitats per a nois i noies de 12 a 16 anys. Els llocs que
hi ha són per gent més gran (20 anys) i són privats i cal
consumir. A l’hivern no hi ha cap lloc on anar i al carrer fa
fred.
Tot està molt centralitzat i els barris perifèrics/afores estan
molt abandonats
Hi lla força espais sense utilitzar, i al mateix temps hi ha una
falta d’activitats que agraden als joves: el Xipreret o Cal Badia
no s’utilitzen prou i s’hauria d’aprofitar per fer activitats
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Mantenir l’arquitectura d’Igualada perquè els agrada, però
habilitar-la i aconseguir espais habilitats per joves
Aprofitar els equipaments de la ciutat per oferir activitats per
a joves. P.ex. a Cal -Badia es podria aprofitar per fer tallers o
nits de cinema a preus assequibles pel jovent i amb
participació de tothom a l’hora d’escollir les pel·lícules, es
poden organitzar intercanvis, activitats culturals...
També es podrien aprofitar solars abandonats per fer espais
públics
Fer un espai tancat per fer activitats d’oci per als joves, no
compartit amb altres edats i d’accés lliure. Hauria de ser un
bar amb futbolins, billars, jocs de taula, cartes, puffs, sofàs,
llibres... Pot haver un bar, però s’hi ha de poder estar sense
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Diagnòstic

4.4

Propostes
necessitat de consumir. Respecte a la ubicació es planteja un
debat entre crear un espai al centre perquè hi pugui anar
tothom o descentralitzar per que hi hagi espais en els barris

Mobilitat

Diagnòstic
 Al centre d’Igualada hi ha bones línies de busos
 S’està millorant el tema de la mobilitat reduïda, però encara
s’hauria de millorar molt més.
 Hi ha bona mobilitat quan es celebren esdeveniments
importants (p.ex. REC)
 Les línies de busos per comunicar Igualada amb altres pobles
són limitades i no n’hi ha a les afores, hi ha poc servei i no és
puntual
 El transport és molt car, especialment per als joves.
 De vegades hi ha massa gent a l’autobús, sobre tot al matí.
N’hi hauria d’haver més.
 Hi ha poques rutes a d’altres ciutats, p.ex. a Lleida no hi ha
connexió, a Tarragona és molt cara i llarga...
 La gent no respecta el carril bici
 La Rambla es talla els caps de setmana però molesta als cotes
i la gent no ho aprofita.
Mitjans de transport
 L’anella verda estan ben valorats, els agraden. Es veu com una
alternatiu
bona ruta per caminar i gaudir de la natura
 No hi ha carrils bici, són curts, estrets i no tenen continuïtat.
Al centre estan prou bé però a les afores són un desastre. Al
centre la gent es posa pel mig del carril bici. En general no
s’utilitza gaire la bici.
 No hi ha llocs per anar amb “rodes” (patinets, patins,
monopatí...)
Àrea de Cultura, Educació i Esports – Gerència de Serveis d’Educació
Transport públic

Propostes
 Hauria d’haver descomptes als transport públic per joves.
Utilitzar el carnet jove com a carnet d’autobús a Igualada.
 Millorar la puntualitat i la freqüència dels busos per connectar
Igualada amb els municipis del voltant




Construir més carrils bici, amb més continuïtat
Campanya per promoure el carril bici i fomentar el respecte a
la bicicleta
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4.5

Informació

Accés a la informació

4.6

Diagnòstic
 No hi ha difusió de res. No funcionen els espais ni les activitats
perquè no saben que existeixen.
 La gent no coneix la Kaserna i la poca gent que la coneix la veu
com un centre per fer cursos i estudiar, no com un lloc on
passar-s’ho bé i fer amics nous. Hauria de tenir una imatge
més “divertida”
 Els instituts no col·laboren gaire en la difusió d’informació de
fora dels centres

Propostes
 Que s’aprofitin als delegats de classe per fer difusió a cada
classe. El delegat o la delegada coneix als seus companys i la
informació arriba millor si t’ho diu un amic teu. No serveix de
res que vingui algú aliè a fer-te la xapa perquè no se’l
escoltarà.
 Utilitzar les xarxes socials: Instagram, cadenes de whatsapp,
snapchat, grups de whats... Enviar correus no és una bona
idea pq ningú els llegeix.
 S’hauria de fer més difusió de cartells i de fulletons a llocs
públics que freqüenta la gent.
 Fer activitats grans per poder fer millor difusió i utilitzar les
activitats grans per promocionar/publicitar les petites
 Potenciar aquelles activitats que funcionen (Holi, festa major
alternativa, Rec.0, activitats comercials, activitats
esportives...)

Diagnòstic
 Els adolescents no participen en general.

Propostes
 Promoure el voluntariat
 Fer que les entitats s’obrin a la ciutat
 Fer que el vot dels joves serveixi i que així puguin opinar

Participació

Espais de participació

Àrea de Cultura, Educació i Esports – Gerència de Serveis d’Educació
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5 Visió dels infants
En el marc de l’elaboració de la diagnosi del PLIA es van portar a terme un taller participatius amb el Consell d’Infants de la ciutat, com a espai de
participació i representació dels interessos dels infants al municipi. Al taller amb el Consell d’infants hi van ser presents 22 nens i nenes representants
del Consell d’Infants.
La primera part del taller es va dedicar a identificar els elements de la ciutat els hi agradaven més com a
infants i quines qüestions consideraven que calia millorar o canviar. Per fer-ho, es va realitzar una dinàmica
per tal d’identificar quins són, des de la seva perspectiva, els punts forts i els punts febles del municipi.
A partir d’aquesta primera diagnosi els infants varen treballar en petits grups per formular les propostes
d’actuació que, com a Consell d’Infants, es proposen per al PLIA d’Igualada. En finalitzar el treball en grup,
es varen posar en comú les propostes compartint-les amb la resta dels membres del Consell.
Aquesta informació es complementa amb la recollida en una enquesta realitzada a les escoles del municipi,
a la que varen contestar 330 infants. En l’enquesta es preguntava als infants sobre el que els agrada i no els
agrada d’Igualada i es recollien les seves propostes per incorporar al PLIA. A més a més, se’ls demanava
informació sobre el seu us del temps i la seva participació en entitats i associacions.
A continuació es resumeixen les reflexions aportades pels infants d’Igualada.
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5.1

Educació
Aspectes positius

Aspectes negatius

Aprenentatge

Relacions
entre iguals
Menjadors
escolars
Accés a
recursos per a
l’estudi




Casos de bulling
Assetjament per xarxes socials



Entre un 5 i un 8% d’infants no disposen
d’un lloc tranquil per estudiar, ordenador
o accés internet a casa seva, i al voltant
del 3% tampoc tenen accés a aquests
recursos fora de casa seva.
El 12% acudeix a persones fora de la seva
llar per solucionar dubtes i un 2% afirma
que no té ningú a qui preguntar.



5.2

Propostes
 No deures, no exàmens
 Classes més divertides i originals
 Que es pugui estudiar més idiomes
 Llegir més a l’escola: després del pati, fer
10 minuts de lectura
 Sensibilització sobre el bulling (vídeos,
informació, assessorament...)
 Menjar de més qualitat als menjadors

Cultura i lleure

Activitats de
lleure

Aspectes positius
 Ciutat activa, on es fan moltes activitats i
s’organitzen coses
 Activitats es realitzen a la ciutat per a
infants: pista de gel, els reis mags, saló de
la infància, festa major, correfoc, festa

Aspectes negatius
 Un 10% dels infants de 5é-6é de primària
no realitza cap activitat extraescolar
 Un percentatge elevat d’infants 30-40% no
va mai a la biblioteca o al cinema.
 Activitats de tipus individual i consum de
pantalles molt elevat a aquesta edat
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Propostes
 Fer més casals d’estiu pels adolescents i
infants
 Activitats per adolescents perquè no
estiguin amb el mòbil
 Ampliació d’oferta d’activitats i tallers:
cursos de scooter, robòtica, mecanografia,
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Aspectes positius
dels globus, torneig del caga tió, la gran
follada, tres tombs i fira de teatre infantil.
 Percentatge molt elevat d’infants que
realitzen habitualment activitats en
família (92%)

Accés a la
informació

5.3



L’accés a la informació sobre activitats és
fonamentalment a través de la publicitat
que es realitza (cartells, butlletins,
correus electrònics, cartelleres, revistes...)
i la i informació que ofereixen l’escola i els
amics. Poca presència de les xarxes
socials (WhatApp , Instagram, Facebook)
com a font d’informació.

Aspectes negatius
(navegar per internet, mirar TV o jugar a
vídeojocs)
 Un 22% dels infants no surten mai amb els
seus amics o amigues
 Baixa proporció dels infants que pertanyen
a associacions o entitats de cultura popular
(13%) o a esplais o grups escolta (11%).
 A partir dels 12 anus ja no es pot anar al
casal d’estiu i no hi ha res a fer
 3 de cada 10 infants afirmen que no tenen
suficient informació sobre les activitats
que es fan i els recursos adreçats a ells
que existeixen a Igualada.

Propostes
tallers de pakor, activitats de tecnologia i
videojocs
 Programació de noves festes i activitats
lúdiques a la ciutat: festes de halloween
cine infantil....
 Organització d’activitats i espais de lleure
durant l’estiu

Aspectes negatius

Propostes
 Activitats esportives inclusives, per totes
les edats i condicions físiques,
 Organització de més activitats de caire
esportiu, (curses populars, cross escolar.
biatló o triatló escolar...)
 Organització de caminades, sortides amb
bicicletes, espeleologia....
 Més espais esportius (sobre tot piscines)
 Millora
del
manteniment
dels
equipaments esportiu (pistes de futbol i de
bàsquet, gespa de les piscines...)

Esports

Activitats
esportives

Aspectes positius
 Celebració de molts esdeveniments
esportius

Equipaments



Bona valoració dels equipaments
esportius de la ciutat (la piscina, les pistes
d’atletisme, de tenis)
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Aspectes positius

Aspectes negatius

Àrea de Cultura, Educació i Esports – Gerència de Serveis d’Educació

Propostes
 Que a les escoles hi hagin pistes fetes
especialment perquè es puguin jugar
partits d’equips de qualsevol esport
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5.4

Espai públic

Estil de ciutat

Equipaments

Aspectes positius
 L’estil de ciutat. (petita, còmoda,
tranquil.la, bonica, antiga, amb bons
equipaments i espais verds....)
 Diversitat d’establiments comercials (les
botigues, les botigues del Rec, el mercat,
bars)
 Equipaments com la Biblioteca, el parc de
vol o l’skatepark. La pista de gel al nadal
també està molt ben valorada i agrada
molt als infants

Aspectes negatius

Propostes










Hi ha poques llibreries
Hi ha poques biblioteques
Falten botigues diferents, hi ha massa
perruqueries
La ludoteca del centre cívic sempre està
plena









Urbanisme



Els graffiti que hi ha als patis de les
escoles, als edificis, als carrers...
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La contaminació (El riu esta brut i
contaminat, hi ha molta contaminació)
La mala olor (el Rec fa pudor)
Els graffiti lletjos que no respecte i que
embruten – ho veuen com una expressió
de ràbia i els violenta
L’estat dels carrers: hi ha voreres
trencades i forats als carrers i que pot ser
perillós, els carrers no estan ben
senyalitzats i no estan adaptats per les
persones amb discapacitats i es detecten
dèficits en el manteniment d’alguns
carrers.
Els edificis abandonats







Més ludoteques
Més biblioteques Un espai per nens amb
jocs, manualitats...
Una sala de videojocs
Un parc aquàtic
Ampliació de la durada pista de gel
Habilitar un bar a la pista de gel on els
pares puguin esperar-se
Que es renovin les atraccions de la fira
d’Igualada i del saló de la infància
Un espai legal per volar drons.
Un skatepark per a infants (el que hi ha és
per a grans)
No deixar les obres a mitges.
Millorar el manteniment dels carrers
(voreres, llambordes separades, forats...)
Posar més passos de vianants
Graffitis amb permís i bonics
Netejar el riu Anoia
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Aspectes positius
Neteja

Civisme



Espais



5.5

Abundància d’espais verds i parcs (el Rec,
la plaça de Cal Font, el Xipreret, el nou
parc central, el parc de les tirolines, el
parc del Garcia Fossas, l’anella verda o el
riu.)
En general, els infants pensen que
Igualada és una ciutat prou verda, amb
parcs i espais verds, amb molts arbres i
torretes grans al centre de la vila.

Aspectes negatius
 La brutícia (la ciutat esta bruta, hi ha
caques de gos pel carrer, xiclets al terra,
escombraries, i zones deixades i brutes)
 Els lavabos públics estan molt bruts
 La manca de respecte i les conductes
incíviques (Quan hi ha patis oberts que es
facin guixots, deixin l’espai brut i no
respectin el material; ha hagut robatoris a
les escoles, la gent que fuma i menja
pipes davant l’escola...)
 Hi ha pocs espais per portar els gossos
 No els agrada que es tanquin les fonts a
l’estiu

Propostes
 Que passin més vegades els de les
escombreries
 Que hi hagi més persones per netejar
 Posar més papereres







Més parcs, equipaments per a nens i
nenes de totes les edats
Més fonts als espais públics, i que sigui
aigua potable
Més parques de gossos i pipicans
Més equipaments al nou Parc Central
Fer camins per les Comes, per poder anar
a passejar.

Mobilitat
Aspectes positius

Transport
privat

Aspectes negatius
 Els trànsit (pels carrers petits hi passen
molts cotxes, les carreteres són petites,
els camions de les escombraries passen a
l’hora d’anar a l’escola i es fan
embussos...)
 La manca d’espais per vianants (Les
voreres són estretes, les voreres estan
aixecades, hi ha sempre obres i sovint són
innecessàries, hi ha pocs passos zebra, no
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Propostes
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Aspectes positius

Transport
públic

Transports
alternatius

5.6

Aspectes negatius
hi ha semàfors davant les escoles, falten
semàfors
 Alguns nens comenten que no les deixen
anar sola per seguretat
 Mala connexió amb municipis propers a
nivell de línies i horaris



Les dificultats per moure’s en vehicles no
contaminants (hi ha pocs carrils bici, hi ha
línies al terra a Cal Font que fan caure si
vas amb patinet, hi ha pocs punts per
carregar el cotxe elèctric)

Propostes






Fer servir transport públic i bicis patinet o
caminar
Més parades d’autobús
Millor connexió amb d’altres municipis
Més carril bici

Participació

Espais de
participació

Aspectes positius
 Aprecien molt que l’ajuntament se’ls
escolti i que tingui en compte les seves
propostes,
 Alta participació en l’enquesta i elevat
interès per tot el que es parla al taller i
per formar part del Consell d’infants.

Aspectes negatius
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Propostes
 Eleccions per temes infantils a les quals
només puguin votar els nens
 A la participació d’infants i adolescents
podrien fer qüestionaris a les escoles i que
es facin arribar a l’ajuntament

32

