TREBALL DEL CONSELL DE LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA DE RUBÍ
Amb el Consell de la Infància i l’Adolescència, com a espai amb la finalitat de fer possible el
dret de participació, actuem especialment en els àmbits que tenen relació directa o indirecta
amb la infància i l’adolescència, i pretenem els objectius següents:
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Donar a conèixer nostre punt de vista en relació a diferents aspectes de la ciutat que
ens afecten i fer possible repensar‐la doncs, a mida de tothom.
Animar als infants a manifestar les seves necessitats, i a partir de les seves idees,
concretar‐les en propostes i aportacions per millorar la ciutat
Aprendre a dialogar i arribar a consensuar diferents opinions
Participar en projectes municipals reals per a la ciutat, fent aportacions d’idees i
suggeriments amb la col∙laboració de tècnics.
Treballar per modificar l’actitud dels adults perquè respectin les nostres necessitats.
Ajudar‐los a escoltar‐nos i entendre’ns.
Aprendre que la participació com a ciutadans ajuda en la millora de la nostra ciutat.

Els continguts de treball, en el marc del Consell de la Infància i l’Adolescència tenen com a eix la
Declaració dels Drets dels Infants de l’any 1959, ampliats a la Convenció dels Drets del Nen el 20
de novembre de 1989, ja que constitueix una referència per a la defensa dels drets de la infància
i una guia d’actuació per als poders públics i privats.
A més, ens hem implicat en el procés participatiu per a la reforma urbanística de la plaça més
emblemàtica de la ciutat, la Plaça Doctor Guardiet i el Parc de Ca n’Oriol, mitjançant una jornada
per a treballar les nostres propostes.
Hem participat al projecte “Conviu” amb una taller de debat i propostes per a la millora de la
convivència i el civisme de la nostra ciutat
També hem participat en els actes municipals per tal de donar a conèixer el Consell i els seus
objectius:
• Cada any participem a la Fira Del Joc i l’Esport al Carrer: Manifest pels Drets dels Infants
DRET A JUGAR!
• Fem trobades intergeneracionals entre el Consell Consultiu de la Gent Gran de Rubí i el
Consell de la Infància i l’Adolescència de Rubí.
• Hem elaborat el documental intergeneracional Trencant Mites
• Organitzem activitats intergeneracionals en el marc de la Fira del Joc i l’esport al carrer
conjuntament amb el Consell Consultiu de la Gent Gran de Rubí.
Formem part d’una gran xarxa de Consells d’Infants a nivell provincial i de tant en tant, fem i
farem trobades amb consellers i conselleres d’altres municipis.

Per últim, aquest 2018 es contemplen una partida d’un màxim de 200.000 euros destinada al
pressupost participatiu. El Consell de la Infància i l’Adolescència de Rubí haurà de decidir en
què invertir una part d’aquests diners amb el màxim consens possible i fent partícips el major
nombre d’infants i adolescents de la ciutat.

