
Pla Infància 2021 – 2030

Sessió 1-5:  Grup de participació Trinitat Vella (Save the children)

Divendres 18 de març de 16.00 a 18.00 h i 1 d’abril de març de 16.00 a 17.30 h

Objectius de les sessions:

● Conèixer els infants i les seves necessitats
● Fer conscient la importància de l’opinió i  la mirada de l’infant.
● Fer propostes de millora del seu entorn segons les seves necessitats i

interessos.
● Construir propostes realistes i viables

Descripció de la sessió:

El grup està format per 7 infants de grup d’edats compresos entre els 10-12
anys i són un grup específic de participació comunitària al barri de Trinitat
Vella.

Les sessions amb aquest grup han estat dues en dos divendres diferents
com s’especifica a l’inici i, en la primera sessió van fer:

Explicació què és el pla d’infància i el principi de la participació i, després de
la seva incorporació al “ninot” explicatiu de qui eren, què les agradava i què
voldrien a través d’aquesta imatge es comprova que moltes de les persones
participants les agrada estar a zones específiques del barri, les agrada jugar al
futbol, fer cuina, cantar, ballar…

Continuem la dinàmica decidim on anem de passeig pel barri que sigui una
zona pública que utilitzen i les agradaria millorar-la o fer propostes i arribem
a les pistes esportives de Via Barcino (coneguda com el “cemento de Trinitat
Vella” on ens comenten:

- Incorporar zona de bàsquet, voley, ping pong o tennis en la zona que
no té cap ús: zona de ciment i de sorra amb arbres de les pistes
esportives.

- Posar xarxes en les porteries
- Fer més altres les tanques per evitar trencament de vidres de cotxes

amb possibles fugides de la pilota de futbol del camp.
- Posar fonts per beure i mullar-se
- Arreglar la vora de la pista
- Pintar l’espai per donar-li color

I, en quant a aquesta zona en particular, les noies del grup consideren que és
una zona que dona por i genera inseguretat. Per tant, no van ni utilitzen
aquesta zona del barri de manera habitual.



En la segona sessió, la participació va ser de 3 infants perquè, entre d’altres, hi
havia infants malalts o sense possibilitat de venir a la sessió i, encara que se’ls
hi proposa passejar pel barri per demanar opinions a veïnat sobre les
necessitats del barri cap als infants i jovent perquè a la plaça hi havia
exposicions, tallers i activitats muntades per associacions del propi barri, el
grup no vol sortir de passeig i volen quedar-se jugant a cartes, tranquils en el
seu espai. Aleshores, de manera consensuada amb la coordinadora del grup,
valorem la possibilitat d’acabar l’activitat del Pla d’Infància quan estigui tot el
grup i poder fer el traspàs de les propostes des de la participació total del
grup de participació.


