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Bon dia. Senyor alcalde, senyors i senyores regidors, mestres, companys, 

Els infants de cinquè i sisè de les escoles de primària de Santa Perpètua hem dedicat el treball 

del Consell Infantil Municipal d’aquest curs, junt amb els nostres mestres, a fer propostes per 

millorar el nostre municipi i poder incorporar-les al Pla estratègic Santa Perpètua 2025. 

La idea del treball que hem fet ha estat veure quina és la realitat actual de Santa Perpètua i 

pensar com ens agradaria que fos l’any 2025. L’any 2025 nosaltres tindrem uns 25 anys, per 

tant, hem pensat com voldríem que fos Santa Perpètua fins que nosaltres acabem els estudis, 

comencem a treballar i a viure sols. 

El que hem fet ha estat el següent: primer vam respondre una enquesta per veure quins són els 

serveis que més utilitzem els nens i les nenes i per veure què és el que més ens agrada de 

Santa Perpètua i allò que creiem que caldria millorar. Després hem fet quatre activitats en què 

ens hem fixat en l’urbanisme, el civisme i les relacions entre els veïns, l’economia i l’educació i 

el temps lliure. 

En la primera activitat, vam contestar una enquesta. Aquesta activitat havia de servir per veure 

què és el que més ens agrada, el que més valorem, de Santa Perpètua, quins són els serveis 

que més utilitzem i, també, allò que ens sembla més important per al nostre futur i les coses 

que creiem que caldria millorar. 

Entre tots els que vam participar-hi, vam respondre 456 qüestionaris. Els dinamitzadors van 

tenir alguns problemes per comptar totes les respostes i, al final, d’entre tots, es van agafar les 

dades de 200 per calcular els resultats. 

Els resultats de l’enquesta van ser: 

• que la majoria de nosaltres volem viure a Santa Perpètua quan siguem grans. Un 65% 

de nosaltres diu que volem continuar vivint a Santa Perpètua i un 28% diem que volem 

anar a viure a un altre municipi, 
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• que les coses que més ens preocupen per al nostre futur són estar bé amb les nostres 

famílies i amics, tenir feina, acabar els estudis, la salut i la conservació del medi 

ambient, 

• sobre el treball que volem tenir quan siguem grans, un 19% hem dit que ens agradaria 

tenir una feina relacionada amb l’esport, un 17% amb l’educació, un 7% amb les arts, 

com la música, el cinema o el teatre, un 5% amb oficis com la mecànica, l’electricitat o, 

el manteniment, en general; un 4% amb la biologia o les ciències naturals, un 4% amb 

el dret, un 4% voldrien ser perruquers o perruqueres i un altre 4% voldria ser empresari 

o empresària. Després hi havia altres professions que vol fer menys gent, com 

veterinària, policia, bombers, periodistes, etc. 

• el que més ens agrada del poble, pel que recomanaríem viure a Santa Perpètua, és per 

la gent que hi viu, perquè és un poble tranquil, amb bastants parcs i zones verdes, pel 

pavelló esportiu i les piscines, per les escoles i per les festes que fem per Nadal i per 

les festes majors. 

• els serveis de Santa Perpètua que més utilitzem els nens i les nenes són les escoles, el 

transport públic, el pavelló i les piscines, la biblioteca i l’ambulatori,  

• en canvi, trobem a faltar, al poble, que hi hagi més botigues o un centre comercial, uns 

cinemes, que l’estació de tren sigui més cèntrica i un hospital, 

• també vam respondre preguntes sobre els mitjans que utilitzem per desplaçar-nos i 

vam veure que la majoria de nosaltres anem a l’escola caminant, un 59%, o en cotxe, 

un 26,5%, i que molt pocs utilitzem per anar a l’escola el transport públic o la bicicleta, 

• per anar a altres pobles pràcticament la gran majoria, un 75%, utilitzem el cotxe privat i 

només un 13% utilitzem el transport públic, 

• creiem que a Santa Perpètua caldria millorar la situació econòmica, per la crisi 

econòmica i per l’atur, l’estat i la neteja d’alguns carrers, especialment als barris del 

Centre, La Creueta i Can Folguera, i això vol dir que les persones hem de ser més 

cíviques i mantenir net el carrer i tractar bé els jocs dels parcs i els bancs, 

• a l‘última pregunta vam respondre com ens imaginem, o com ens agradaria estar, quan 

tinguem vint-i-cinc anys i la majoria de nosaltres vam dir que el que més ens agradaria 

és tenir una família, amb parella i fills, haver acabat els estudis per tenir una professió i 

estar treballant, per tenir diners. 
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Per tant, el que ens agradaria és que, d’aquí a l’any 2025, a Santa Perpètua tinguem les 

condicions per fer tot això: que puguem estudiar i formar-nos, per aprendre el necessari per 

tenir una professió, que puguem trobar feina i que puguem formar una família. 

En la segona activitat ens vam fixar en com són els diferents barris de Santa Perpètua per 

veure com són els seus carrers, els edificis, els habitatges, si té transport públic, si hi ha 

problemes de trànsit, si es pot caminar còmodament pels carrers, si a la nit estan ben 

il·luminats i si hi ha botigues i zones verdes i llocs on jugar. 

També vam preguntar a gent que trobàvem pel carrer si els agradava viure en el seu barri, 

quines eren les coses que més els agradaven i quines les que menys. 

Amb tota aquesta informació, al final vam fer unes propostes per a cada barri. 

Ens vam organitzar per equips i cada equip va estudiar un barri. 

Vam veure que la majoria de les persones a què vam preguntar deien que els agradava viure 

en el seu barri. Que molts d’ells deien que les coses que més els agradaven eren que era un 

barri tranquil. 

Sobre el Centre Vila vam dir que té bastants comerços, però que hi manquen aparcaments per 

als cotxes, i que caldria millorar la neteja i la conservació dels senyals i que algunes voreres 

són molt estretes i no es pot passar bé amb cotxets de bebè o amb cadires de rodes i que té 

molta zona blava. 

Sobre La Creueta vam dir que és un barri molt tranquil però que també té pocs aparcaments 

per als cotxes i que alguns carrers tenen voreres molt estretes i que també caldria més neteja. 

Sobre Can Folguera vam veure que caldria millorar alguns edificis i els jardins que hi ha entre 

ells i que també necessita més neteja. 

Sobre Can Taió vam dir que no té, pràcticament, botigues, igual que  La Florida i  Mas Costa, i 

que caldria posar més contenidors de reciclatge. 

Sobre La Florida vam dir que té algunes voreres molt estretes i carrers que són massa estrets 

perquè siguin de doble direcció i que no té gaires botigues. 

En la tercera activitat vam parlar sobre el civisme i les relacions entre els veïns del poble, 

perquè el que fem i com ens comportem tots plegats influeix molt en com s’hi viu. Per viure bé 

tots hem de mirar de fer bé les coses i cuidar el poble. 
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L’activitat va consistir a escollir un tema sobre la convivència al carrer i la cura que, entre tots,  

tenim dels carrers i dels parcs, pensar quins comportaments faciliten o dificulten la convivència i 

fer un anunci, mitjançant un dibuix, per animar la gent a fer les coses ben fetes. 

Vam fer molts dibuixos, alguns individuals i altres en grup, i a la trobada els vam ordenar per 

temes i vam comptar quins eren els temes que més sortien. 

Entre els temes que van sortir hi havia: la neteja dels carrers, sobretot perquè hi ha gent que no 

llença la brossa al contenidor o que no recull els excrements dels gossos; la circulació dels 

cotxes, que no paren en els passos de vianants, que corren molt o que aparquen malament; el 

reciclatge, perquè hi ha persones que no en fan; la conservació de la natura, amb el foc al bosc 

o les escombraries; i l’estalvi d’aigua. 

Amb tota aquesta informació, vam dir que els principals problemes de civisme que veiem a 

Santa Perpètua són: 

• Que cal que la gent mantingui net el poble, en especial llençant la brossa als 

contenidors, no deixant-la fora, recollint els excrements dels gossos i utilitzant les 

papereres. 

• Que hi ha gent que aparca malament el cotxe, a sobre de les voreres. 

• Que cal tenir cura dels jocs dels parcs. 

• Fer graffitis on no es pot; cal utilitzar les parets i els llocs on sí que es pot. 

Per millorar tot això, caldria posar bosses en els dispensadors per recollir els excrements dels 

gossos, fer saber a tothom els diners que costa netejar els carrers i què es podria fer si no 

calgués gastar tant en això, que si no es fan graffitis on no es pot que es posin més parets on sí 

que es pugui, i que la policia cridi l’atenció a la gent que embruta o que aparca malament el 

cotxe. 

En la quarta activitat ens vam fixar en tot allò que té a veure amb l’economia com el tipus 

d’empreses, l’atur o el comerç. 

A partir de la informació que es va posar a la pàgina web del Consell i de la que ens van donar 

els nostres professors i professores, vam parlar de les empreses que hi ha a Santa Perpètua, 

del tipus de botigues i comerços, dels llocs on treballa i fa les compres la gent de Santa 

Perpètua i de l’atur. 

Vam veure: 
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• que a Santa Perpètua hi ha diferents polígons industrials i el CIM, que apleguen moltes 

empreses i fàbriques, i que donen molts llocs de treball, però que de tots ells la majoria 

no estan ocupats per persones de Santa Perpètua. 

• que, actualment, a Santa Perpètua hi ha unes 2.200 persones a l’atur. 

• que el tipus de comerç de Santa Perpètua està format per botigues petites i per alguns 

supermercats. 

• que la majoria de les famílies es desplacen a altres municipis per fer les compres més 

grans. 

A partir d’aquestes informacions vam fer propostes perquè pugui augmentar el nombre de 

persones de Santa Perpètua que treballi a les empreses situades aquí i reduir el nombre de 

persones en atur i per animar la gent a comprar en les botigues i comerços del poble, en lloc de 

fer-ho fora. 

Sobre el treball i l’atur, vam dir que per reduir l’atur es podria fer més cursos per a les persones 

aturades, posar tots els anuncis de feines en un mateix lloc perquè la gent els conegui i que les 

empreses podrien donar preferència a la gent de Santa Perpètua a l’hora de contractar 

treballadors. 

Sobre el comerç, vam dir que caldria un centre comercial, amb més botigues, perquè a Santa 

Perpètua els comerços són molt petits i per això la gent va a comprar fora. Falten, sobretot, 

botigues de roba, de joguines, d’esports i llibreries. Si algú pensa  obrir una botiga no ho fa a 

Santa Perpètua, perquè veu que la gent no fa aquí moltes de les seves compres. Per això 

caldria pensar  fer més publicitat de les botigues del poble i fer algun tipus de promoció a les 

botigues de Santa Perpètua, com una tarja de punts que permeti obtenir regals, per animar la 

gent a comprar aquí. 

Sobre la construcció d’un centre comercial hem vist que ocuparia molt terreny i que influiria en 

la tranquil·litat del poble, com a coses negatives. Per això caldria posar-lo en una zona que no 

estigui en el centre, o que en lloc d’un centre comercial siguin moltes botigues juntes però en el 

carrer. 

Finalment, també hem proposat que es podria abaixar els impostos, o donar ajudes, a la gent 

que obri una empresa, o una botiga, a Santa Perpètua, durant un temps, fins que tinguin 

beneficis, i també a les empreses que contractin persones de Santa Perpètua. 

A la cinquena activitat vam parlar de l’escola i de les activitats de temps lliure. 

Primer vam fixar-nos en les escoles i instituts que tenim. 
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Santa Perpètua té:  

• tres escoles bressol públiques, per als nens i nenes menors de tres anys  

• quatre escoles públiques i dues escoles concertades d'educació infantil i primària i està 

prevista la construcció d'una cinquena escola pública  

• dos instituts d'ensenyament secundari públics i dos centres concertats que fan 

l'educació secundària obligatòria  

• dos instituts d'ensenyament secundari públics que imparteixen les modalitats de 

ciències i tecnologia i d'humanitats i ciències socials del batxillerat  

• un institut d'ensenyament secundari que imparteix tres cicles formatius de grau mitjà: el 

de gestió administrativa, el d'equips i instal·lacions electrotècniques i el d'instal·lacions 

elèctriques i automàtiques.  

• Una escola d'adults  

• Una escola municipal de música i dansa  

• El Centre de Normalització Lingüística, conegut com a  Servei de Català, que organitza 

cursos per aprendre i millorar el català. 

Per fer el batxillerat artístic o cicles formatius, de grau mitjà o de grau superior, d'altres 

branques és necessari anar a Mollet, Sabadell o Barcelona. 

A partir d’aquesta informació, vam fer propostes per millorar l’educació a Santa Perpètua. 

Vam proposar: 

• que estaria bé tenir grups de reforç escolar, per ajudar els alumnes de primària i de 

l’ESO  que els  costa més, i que es podrien fer a la biblioteca. 

• que a la biblioteca caldria augmentar el nombre d’ordinadors i tenir llibres nous per a 

infants, perquè els que hi ha són molt vells. 

• i que falta un institut on es pugui fer el batxillerat artístic i instituts on es puguin estudiar 

oficis, de formació professional, com electricitat, soldadura, perruqueria, etc. La gent ha 

d’anar a altres llocs a estudiar. 

Sobre les activitats de temps lliure vam  veure que a Santa Perpètua tenim: 
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• Sis centres cívics: un a cada barri  

• El camp de futbol municipal 

• El pavelló i les piscines 

• L’espai per practicar esport que està davant del pavelló, amb les pistes d’skate, 

• Un casal per a joves, que es diu La Promotora, en què es fan activitats com tallers, jocs 

i festes, que també té un espai per a practicar escalada.  

• Dos casals de gent gran  

• L'espai de les arts, a la Granja Soldevila, en què es fan tallers relacionats amb les arts 

plàstiques.  

• La biblioteca  

• El museu municipal 

• També hi ha associacions i entitats que fan activitats d'esplai i de temps lliure per a 

infants, i els clubs que fan esports. 

Sobre aquests equipaments, els que més utilitzem nosaltres són el pavelló esportiu i la 

biblioteca. 

Per millorar-los vam proposar: 

• que els centres cívics podrien organitzar més activitats per a infants, com colònies, a 

l’estiu, projeccions de cinema, i fer préstec de jocs, com a la biblioteca, però amb jocs 

d’ordinador. 

• que es podria augmentar el nombre d’activitats esportives i d’esports diferents en el 

pavelló i ampliar les piscines, perquè el poble creix i les instal·lacions es queden 

petites. 

• que a la biblioteca s’haurien de posar més ordinadors i més llibres per a infants 

Aquestes són les activitats que hem fet al llarg del curs i aquestes són les propostes que el 

Consell Infantil Municipal hem fet per millorar el nostre municipi i que ens agradaria que es 

tinguin en compte. 

Moltes gràcies. 
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