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Consell dels Infants de Badalona
Entrevista a l’alcalde
El 18 de desembre, nois i noies dels centres educatius que formen part, aquest curs, del
Consell_dels_Infants_de_Badalona (CIB), van fer una entrevista a l'alcalde que va ser
emesa per Televisió de Badalona el mateix dia a la nit i altres dies posteriors. Les preguntes
que van fer, seleccionades per l’equip de periodistes del programa, partien de les que
s’havien elaborat i proposat des de cada centre. Aquest document informa del procés i
resultats d’aquesta activitat.
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1.Presentació.
El Consell_dels_Infants_de_Badalona (CIB) és un òrgan de participació, creat l’any 2004 per
l’Ajuntament, en el qual els infants poden debatre, fer sentir la seva veu, fer propostes,
promoure activitats i aprendre sobre els temes de la ciutat i del món que són del seu interès.
El CIB ha reiniciat aquest curs el seu funcionament. Actualment formen part del Plenari del
CIB, vint-i-quatre nois i noies entre 10 i 12 anys, que representen a aquests centres
educatius: Antoni Botey; Arrels-Blanquerna; Baldiri Reixac; Betúlia; Centre San Jaume,
Fundació La Salut Alta, Jungfrau; López Torrejón; Llorens Artigas; M D de l'Assumpció;
Planas i Casals; Progrés.
En el Plenari del CIB celebrat el 14 de novembre, i que va presidir el Sr. Juan Fernández
Benítez, regidor d’Educació, Esports i Joventut, es va aprovar el Pla d’acció 13-14 i es va
acordar, una vegada escoltades i debatudes les propostes de tots els centres, que el tema
central a treballar aquest curs per part del consell sigui el de “l’Atenció a les persones en
situació de pobresa”. En el Plenari de fi de curs, el Consell explicarà el treball fet a cada
centre, i presentarà a l’alcalde compromisos, valoracions i propostes del Consell sobre
aquest tema.
En aquest Plenari es van explicar també les opinions i propostes de 1.109 alumnes de
primària dels 12 centres en relació a “Quines tres coses ens agraden i quines tres cal
transformar a les nostres escoles, als barris de les nostres escoles, a Badalona i al món”. A
l’acabar l’entrevista els infants van entregar a l’alcalde el document Quines tres coses .
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En relació al Pla d’acció del CIB, en el Plenari es va acordar, també, promoure aquestes
accions bona part d’elles, obertes a la participació de tots els centres educatius de la ciutat:
-Celebració del Dia dels Drets dels infants (20 de novembre).
-Participació en el programa de Televisió de Badalona “Els infants pregunten a l’alcalde”.
-Col·laboració en la difusió de la Marató de TV3 2013 sobre malalties neurodegeneratives.
-Formar part del Consell Nacional d’Infància i Adolescència de Catalunya.
-Organització del Dia del Joc al carrer (primavera 2014).
Més informació: tríptic del CIB.

2. Preguntes fetes a l’entrevista.
Preguntes que van fer els nois i noies del CIB, seleccionades per l’equip de periodistes del
programa, entre totes les elaborades i incloses en l’apartat 4t d’aquest document.
-Per què et vas presentar a alcalde? T’agrada? La teva feina és dura i difícil? Per quin
motiu?
-Dediques moltes hores al dia a la teva feina?
-Creus que les persones que estan a l’atur de Badalona podran trobar feina el proper any?
-Per què creus que existeix la crisi? La crisi ha arribat per culpa de donar crèdits?
-Quin pla d’acció teniu amb els sense sostre a l’hivern?
-Per què no heu donat els llibres de text gratuïts?
-Què podem fer per a què la nostra ciutat sigui més segura?
-Què passa amb la gent que té gossos i no recull els excrements que fan al carrer?
-Per què no es poden posar més parcs infantils als solars abandonats de Badalona?
-Per què no es fa una piscina de 50m a Badalona tenint en compte que tenim una medallista
olímpica que és la Mireia Belmonte?
Altres preguntes que van fer-se en la part final del programa:
-Què faràs amb les persones que no tenen treball?
-Quan eres petit, pensaves que podries arribar a ser alcalde?
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-El color de l’arbre de Nadal de l’ajuntament, té alguna relació amb el partit polític?
-Què és el que et preocupa més del tema de la pobresa?
-Teniu algun projecte per millorar la situació de pobresa de Badalona?
-Amb el tema de la contaminació, que es podria fer des de l’ajuntament?
-Què en penses del tema de la independència de Catalunya?
-Què passa amb el tema de les platges brutes?

3.Classificació de les preguntes preparades pels centres.
Aquestes preguntes parteixen del treball fet a cada centre, preparant l’entrevista en
diferents nivells i grups de primària, i seleccionant tres preguntes per centre per poder
concretar-ne aquestes. Les que porten el número 1 són les que a cada centre s’han
prioritzat com a més importants. El treball fet pel professorat i educadors/es de cada centre
ha servit per afavorir la construcció d’un nou aprenentatge per part dels infants que han
pensat, discutit, i acordat totes aquestes preguntes.
Totes les preguntes incloses a l’apartat 4t són, per tant, les que cada centre ha proposat i
totes, malgrat se n’hagi hagut de fer una selecció mereixerien una resposta, si no és
possible a l’entrevista, en un altre moment, espai o forma. Que els periodistes han de pensar
i escollir, com passa en moltes altres professions i situacions de la vida, també ha estat un
petit i significatiu aprenentatge.
A. Preguntes de tipus personal.
1.Per què et vas presentar per ser alcalde? T'agrada? La teva feina és molt dura, difícil,
pesada? Per què?
Per què t'han demandat? (FSA)
Què pensa sobre la independència de Catalunya? (P)
B. Preguntes sobre el tema Atenció a les persones en situació de pobresa, la crisi, el
treball.
1.Per què hi ha crisi i tantes retallades? (FSA)
1.Per què creu que realment existeix la crisis? (CSJ)
1.Com és que no hi ha feina per a tothom? (LT)
1.Quines mesures ha pres l' Ajuntament de Badalona per ajudar els qui han perdut la seva
casa, la feina i estan en una situació de pobresa extrema? (J)
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1.Vostè creu que des del consistori es dóna suficients facilitats perquè es puguin establir
noves empreses a Badalona i així crear nous llocs de treball i reduir l'atur? (B)
1.Quines actuacions està duent a terme l'Ajuntament de Badalona per fer front a les
persones sense casa i que es troben en una greu situació de pobresa? (LLA) (P) (LT)
1.Quin pla d’acció teniu amb els "sense sostre" a l'hivern? Com el podríeu millorar? (MDA)
1.Pel carrer veiem persones que demanen diners, però que fumen i tenen mòbil. Com se
sap que són persones pobres de veritat? (PC)
1. Quines accions concretes o plans d'actuació fa els nostre Ajuntament per a ajudar a les
persones en situació de pobresa?.(P)
Quins projectes teniu, per solucionar la situació de pobresa que viuen les famílies avui dia?
(LT)
Com es poden solucionar els problemes de les persones necessitades: les que han perdut la
seva casa, la feina, les que dormen al carrer, les que no tenen res? (AB)
L'Ajuntament de Badalona, ara per ara, quins tipus d’ajut facilita a les persones que estan en
situació de pobresa en la nostra ciutat? Quines noves accions es planteja de portar a terme
de cara el proper any? (B)
Com ajudem a Badalona a les persones sense recursos? com ho podem remediar? (CSJ)
Què en pensa de les retallades que ha posat el govern d´Espanya? (J)
Què fa l´Ajuntament de Badalona per a que moltes persones no acabin dormint als caixers
automàtics del bancs? (J)
Per què s'ha posat la norma de no poder donar diners als indigents? (CSJ)
Per què no hi han més bancs d'aliments a Badalona? (CSJ)
Creus que les persones que estan a l'atur a Badalona podran trobar feina en el proper any?
Per què? (LLA)
C. Preguntes relacionades amb la convivència, seguretat.
Què podeu fer perquè la nostra ciutat sigui més segura que abans, més maca? (AB)
Com podeu millorar la seguretat ciutadana? (MDA)
D. Preguntes vinculades amb la via pública, la neteja, l’urbanisme, el medi ambient.
1.Quan s'acabaran les obres dels carrers del nostre barri (La Morera)? (ARB)
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Hi ha previstes millores a Badalona, com els accessos a algunes voreres amb rampes de
minusvàlids? (ARB)
No creu que seria un bon moment perquè es fes un plantejament seriós per millorar la neteja
dels nostres carrers i l’estat de les voreres de la ciutat? (B)
Creiem que els parcs de Badalona estan molt abandonats, i a més són escassos. Per què
no aprofiteu els solars abandonats i construïu més parcs habilitats per totes les edats? (LLA)
Aquesta setmana no hem pogut fer esport al pati, només al gimnàs, ni esport a extraescolar,
ni jugar o córrer al patí per què ens han dit que hi havia risc per contaminació atmosfèrica.
Que pot fer l’ajuntament per evitar això? (PC)
La vorera de l'escola Progrés (la que dóna a la via del tren) està sempre bruta de pipis i
caques de gos, papers i deixalles. Hem comprovat que, alguns cops, ha passat més d'un
mes, sí, sí, ho ha sentit bé, més d'un mes sense que els serveis de neteja passin per allí. És
més, creiem que aquesta zona no forma part de la ruta de neteja de l'Ajuntament que vostè
representa. Com s'explica que l'entorn d'una escola estigui tan brut, encara més, que no
compleixi els mínims requisits d'higiene en un lloc on passen tants nenes i nenes?. Aquest
és l'exemple que es vol donar als petits ciutadans de Badalona? (P)
Què passa amb la gent que té gos i no recull les caques? (CSJ)
Per què no hi ha més parcs a Sant Roc? (CSJ)
E. Preguntes en relació a l’escola, les famílies i les seves necessitats.
Els nostres pares poden comptar amb les ajudes pels llibres de text del proper curs? (ARB)
Per què no heu donat els llibres gratuïts tal i com vas dir a la meva companya el curs
passat? (MDA)
Quan podrem tornar a rebre l'ajuda per als llibres escolars? (LT)
Que pot fer l’Ajuntament per què els llibres de l’ESO i de l’escola no siguin tant cars? (PC)
En la seva campanya electoral va prometre pagar els llibres de text als nens i nenes de
Badalona. Per què cap família no ha rebut ni un cèntim al cap de dos anys?.(P)
Per què hi ha hagut moltes ajudes pels nens a les escoles que no s'han donat? es podrien
donar més diners a les escoles? (CSJ)
Per què ara no hi ha vigilants als passos de vianants al costat de les escoles? (CSJ)
Com es pot evitar que els professors facin vaga? (per què es retalla el seu sou?) (CSJ)
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F. Preguntes diverses
Per què tot i demanar que algunes coses millorin, canviïn, es facin...no veiem que es
produeixin canvis? (FSA)
Per què no es fa una piscina de 50 metres a Badalona, tenint en compte que tenim una
medallista olímpica, la Mireia Belmonte? (P)

4.Preguntes que han preparat els centres (textuals).
Antoni Botey
1.Per què et vas presentar per ser alcalde? T'agrada? Per què?
Penses que la teva feina és molt dura, difícil, pesada.,... Per què?
Dediques moltes hores del dia a la teva feina? Has d'assistir a moltes reunions?
2.Com es poden solucionar els problemes de les persones necessitades: les que han perdut
la seva casa, la feina, les que dormen al carrer, les que no tenen res?
3.Què podeu fer perquè la nostra ciutat sigui més segura que abans, més maca?
Arrels Blanquerna
1.Quan s'acabaran les obres dels carrers del nostre barri (La Morera)?
- Hi ha previstes millores a Badalona, com els accessos a algunes voreres amb rampes de
minusvàlids?
- Els nostres pares poden comptar amb les ajudes pels llibres de text del proper curs?
Baldiri Reixac
Betúlia
1.Vostè creu que des del consistori es dóna suficients facilitats perquè es puguin establir
noves empreses a Badalona i així crear nous llocs de treball i reduir l'atur?
L'Ajuntament de Badalona, ara per ara, quins tipus d’ajut facilita a les persones que estan en
situació de pobresa en la nostra ciutat? Quines noves accions es planteja de portar a terme
de cara el proper any?
-No creu que seria un bon moment perquè es fes un plantejament seriós per millorar la
neteja dels nostres carrers i l’estat de les voreres de la ciutat?
Centre Sant Jaume
1.Per què creu que realment existeix la crisis?
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Per què ara no hi ha vigilants als passos de vianants al costat de les escoles?
Per què hi ha hagut moltes ajudes pels nens a les escoles que no s'han donat? es podrien
donar més diners a les escoles?
Com es pot evitar que els professors facin vaga? (per què es retalla el seu sou?)
Per què s'ha posat la norma de no poder donar diners als indigents?
Per què no hi han més bancs d'aliments a Badalona?
Com ajudem a Badalona a les persones sense recursos? com ho podem remediar?
Què passa amb la gent que té gos i no recull les caques?
Per què no hi ha més parcs a Sant Roc?

Fundació La Salut Alta
1.Per què hi ha crisi i tantes retallades?
Per què t'han demandat?
Per què tot i demanar que algunes coses millorin, canviïn, es facin...no veiem que es
produeixin canvis?
Jungfrau
1.Quines mesures ha pres l' Ajuntament de Badalona per ajudar els qui han perdut la seva
casa, la feina i estan en una situació de pobresa extrema?
2.Què en pensa de les retallades que ha posat el govern d´Espanya?
3.Què fa l´Ajuntament de Badalona per a que moltes persones no acabin dormint als caixers
automàtics del bancs?
López Torrejón
1. Com és que no hi ha feina per a tothom?
2. Quins projectes teniu, per solucionar la situació de pobresa que viuen les famílies avui
dia?
3. Quan podrem tornar a rebre l'ajuda per als llibres escolars?
Llorens Artigas
1.Quines actuacions està duent a terme l'Ajuntament de Badalona per fer front a les
persones sense casa i que es troben en una greu situació de pobresa?
- Creus que les persones que estan a l'atur a Badalona podran trobar feina en el proper any?
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- Creiem que els parcs de Badalona estan molt abandonats, i a més són escassos. Per què
no aprofiteu els solars abandonats i construïu més parcs habilitats per totes les edats?
MD de l’Assumpció
1.Quin pla d'acció teniu amb els "sense sostre" a l'hivern? Com el podríeu millorar?
2.Per què no heu donat els llibres gratuïts tal i com vas dir a la meva companya el curs
passat?
3.Com podeu millorar la seguretat ciutadana?
Planas i Casals
1.Pel carrer veiem persones que demanen diners, però que fumen i tenen mòbil. Com se
sap que són persones pobres de veritat?
2.Aquesta setmana no hem pogut fer esport al pati, només al gimnàs, ni esport a
extraescolar, ni jugar o córrer al patí per què ens han dit que hi havia risc per contaminació
atmosfèrica. Que pot fer l’ajuntament per evitar això?
3.Que pot fer l’Ajuntament per què els llibres de l’ESO i de l’escola no siguin tant cars.
Progrés (s’ha rebut dv en un arxiu que no podem obrir i demanat en word doc)
1. Quines accions concretes o plans d'actuació fa els nostre Ajuntament per a ajudar a les
persones en situació de pobresa?.
2. En la seva campanya electoral va prometre pagar els llibres de text als nens i nenes de
Badalona. Per què cap família no ha rebut ni un cèntim al cap de dos anys?.
3. Què pensa sobre la independència de Catalunya?
4. La vorera de l'escola Progrés (la que dóna a la via del tren) està sempre bruta de pipis i
caques de gos, papers i deixalles. Hem comprovat que, alguns cops, ha passat més d'un
mes, sí, sí, ho ha sentit bé, més d'un mes sense que els serveis de neteja passin per alli. És
més, creiem que aquesta zona no forma part de la ruta de neteja de l'Ajuntament que vostè
representa. Com s'explica que l'entorn d'una escola estigui tan brut, encara més, que no
compleixi els mínims requisits d'higiene en un lloc on passen tants nenes i nenes?. Aquest
és l'exemple que es vol donar als petits ciutadans de Badalona?.
5. Per què no es fa una piscina de 50 metres a Badalona, tenint en compte que tenim una
medallista olímpica, la Mireia Belmonte?
5.Comunicació enviada als centres per preparar l’elaboració de les preguntes.
Amb la participació dels infants que considereu oportuna (representants o consell de
delegats i delegades, o grup/s de 5è i/o 6è) cada centre determina només 3 preguntes
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ordenades. Una podria relacionar-se amb el tema central a treballar aquest curs pel CIB,
l’”Atenció a les persones en situació de pobresa”. Altres? Vinculades a la ciutat i la
ciutadania, l’urbanisme, els serveis, problemes a solucionar, reptes, avenços,… els drets
dels infants? ...i ?
Amb les preguntes rebudes de tots els centres, abans també del 14 de desembre, i
independentment de si podrà venir o no algun representant a la televisió, farem una
proposta global (per eliminar repeticions, etc) que us comunicarem abans i farem arribar al/la
periodista responsable de l’entrevista. Amb el que s’acordi, es podrà determinar el seu ordre
i altres aspectes organitzatius de l’entrevista. Imaginem que a l’entrevista els infants
periodistes també podran improvisar alguna nova pregunta. En relació al format de les
preguntes pensem que hi ha preguntes de l’estil cerca d’informació concreta i de resposta
tancada (es fa això i això, o això no es fa, o de dir si o no, o potser, etc) i obertes (Què
pensa de, Com creu que..). Sempre es convenient poder repreguntar: i això Per què? Quan?
Com? Qui? etc.”

6. Relació de nois i noies que van entrevistar a l’alcalde.
(representant que van poder participar en l’entrevista, en negreta)
Centre educatiu / Institució
Antoni Botey (AB)

Representants
Paula Castaño Mancebo
Anabel Martínez Fernández

Nivell
5è B
6è A

Arrels Blanquerna (ARB)

Judith Salido Utrilla
Jordi Cornadó López
Dana Isabel Egea Asencio
Omama Merroune
Guillem López Rojo
Adrià Marí Palomo
Mariama Baldeh
Alexandra Nicolas Guerrero
Yassine Benjallam
Rabab Banjallam
Jesus Medina García-Villaraco
Ricard Oriol Salvans
Marina Carretero Arjona
Marc Ortega Fernández
Simón Hincapié López
Esther Ortega Avelli
Laia Alaoui Varea
Marc García Vela
Andrea Cañete Jiménez
Sara Méndez Montero
Júlia Martínez Zaragoza
Rita Furquet Quilez

6è D
5è D
5è A
6è
5è
6è
CSJ
CSJ
5è
6è
5è
6è
5è A
5è B
5è
6è
5è B
6è A
6è B
6è B
5è A
5è B

Baldiri Reixac (BR)
(no va poder venir cap nen/a)
Betúlia (B)
Centre Sant Jaume (CSJ)
Fundació la Salut Alta (FSA)
(no va poder venir cap nen/a)
Jungfrau (J)
Llorens Artigas (LLA)
López Torrejón (LT)
M. D. de l’Assumpció (MDA)
Planas i Casals (PC)
Progrés (P)

Consell dels Infants de Badalona
Secretaria tècnica
Ajuntament de Badalona
Departament d'Educació
Tel. 93 483 27 75
consellinfants@badalona.cat

30 de desembre de 2014
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