MOCIÓ DE LA JUNTA DE PORTAVEUS DE L’AJUNTAMENT DE SABADELL
D’ADHESIÓ AL MANIFEST DEL CONSELL D’INFANTS I ADOLESCENTS DE
SABADELL
Arran de la creació del Consell de la Infància i Adolescència de Sabadell, amb l’objectiu
d’impulsar la participació activa dels infants com a ciutadans de ple dret, i de l’elaboració
del Pla Local d’Infància i Adolescència, l’any 2018 Sabadell va ser reconeguda com a Ciutat
Amiga de la Infància, un segell que reconeix les ciutats compromeses amb el compliment
dels drets de les nenes, els nens i els adolescents d'acord a la Convenció sobre els Drets
dels infants.
El Consell d’Infants i Adolescents de Sabadell és l’ òrgan de participació on els infants
poden exercir el seu dret a participar, a expressar les seves idees i opinions, així com
proposar accions concretes per transformar la ciutat.
Entre les funcions del Consell de participació territorial d’Infants i Adolescents de Sabadell
destaquen les següents:
1. Actuar com a òrgan consultiu de l’Ajuntament de Sabadell en matèries vinculades a la
infància. El Govern municipal informarà i consultarà al Consell dels Infants en els
temes que tinguin relació amb la infància o aquells que es cregui que la visió del nen/a
pugui tenir una aportació qualitativa.
2. Elevar als òrgans competents de l’Ajuntament els informes, les propostes i els estudis
que elabori en aquesta matèria, dins de l’àmbit de les seves competències com a
consell consultiu.
El Consell d’Infants i Adolescents ens ha fet arribar un manifest amb l’objectiu de poder
disposar d’una plaça en homenatge a tots els nens i nenes de Sabadell i d’arreu del món.
Com Ajuntament de Sabadell treballem per implementar estratègies per al benestar dels
nens defensant els seus drets, fomentant la seva participació i fent de la ciutat un entorn
més habitable, especialment per als més joves.
Per aquest motius proposo a la Junta de Portaveus els següents:
ACORDS
Primer.- Adhesió de l’Ajuntament de Sabadell al manifest adjunt del Consell d’Infants i
Adolescents de Sabadell per dedicar una plaça de Sabadell a la infància.
Segon.- Traslladar aquests acords al Consell d’Infants i Adolescents

No obstant això, la Junta de Portaveus resoldrà.
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Manifest del Consell d’Infants i d’Adolescents de Sabadell per dedicar una plaça de
Sabadell a la infància
Els membres del Consell d’Infants i d’Adolescents de Sabadell ens volem adreçar a
l’Ajuntament de la nostra ciutat, i als seus representants, amb un objectiu molt concret:
poder disposar d’una plaça en homenatge a tots els nens i nenes de Sabadell i d’arreu del
món. I tenim una sèrie de raons que sostenen la nostra proposta.
En primer lloc, i com a representants de tots els nens i nenes de la ciutat, volem fer-vos
arribar la importància que l’Ajuntament segueixi apostant per les polítiques d’infància. Els
infants som el futur i, des de l’espai de participació que representa el Consell, creiem que hi
tenim molt a dir per tenir una ciutat adaptada als nens i nenes, neta, segura, bonica i
agradable per viure-hi.
Durant aquests tres anys que fa que tenim Consell d’Infants hem treballat de valent per la
millora i la transformació de Sabadell, presentant propostes i treballant projectes en
diferents àmbits, i hem estat molts nens i nenes de totes les escoles i entitats de la ciutat
que ens hem implicat de valent. Ens estimem Sabadell!
A més a més, venim d’una època molt complicada: ho hem passat molt malament com a
conseqüència de la pandèmia de la COVID-19. El confinament i les diferents mesures
sanitàries han afectat el nostre dia a dia: no hem pogut anar a l’escola durant moltes
setmanes, tampoc hem pogut veure els nostres amics i amigues, i ens hem hagut d’adaptar
a treballar a través d’unes pantalles que ja ens tenen una mica cansats i cansades.
Tot i així, seguim al peu del canó, construint Sabadell pensant en les necessitats dels seus
ciutadans i ciutadanes, donant la nostra opinió i fent créixer la participació entre els infants.
És per això que, en homenatge a tots els nens i nenes de Sabadell i d’arreu del món,
demanem a la Junta de Portaveus que aprovi els següents
ACORDS
Primer: que es dediqui a la infància una plaça de Sabadell en homenatge a la tasca de
construcció de la ciutat per part seva, i per tant per part nostra.
Segon: que en la mesura del possible puguem participar en el disseny d’aquesta, donant la
nostra opinió al voltant dels elements a introduir, el tipus de plaça i inclús el nom d’aquesta.
Tanmateix, que sempre es tingui en compte l’opinió dels infants en aquells espais de la
ciutat destinats a ells i elles, és a dir a nosaltres.
Tercer: que es fixi una data d’inauguració d’aquesta en que puguem fer una gran festa per
commemorar que tots els nens i nenes tenen a la ciutat un espai públic dedicat a ells i elles.
Quart: que se cerquin les vies de col·laboració i recursos per fer possible la inauguració de
la plaça i que es comuniqui als mitjans de comunicació locals per assolir la màxima
participació i assistència, en la mesura que la pandèmia ho permeti, i que corri la veu al
voltant de la iniciativa que acabem d’explicar i que desitgem que aproveu.
Sabadell, juliol de 2021

