Enquesta per la millora de la Palma 19-20
Eina de participació representativa
Des del Consell d'Infants de la Palma de Cervelló, com cada any en les primeres trobades, es
plantegen quines són les fites com a membres i què es vol aconseguir, tenint present la finalitat del
projecte. Per assolir-la, escoltar la veu dels infants, adolescents i joves, i fer-los partícips de i en la
comunitat és una prioritat. Aquesta participació pren rellevància quan es fan visibles -des dels
espais de diàleg o per mitjà d’eines de participació representatives- deteccions de necessitats
compartides.

Enguany és la 8a edició de l'“Enquesta per participar en la millora de la Palma 19-20”, actualitzada,
any rere any, pels membres mateixos. L’actualització de l’enquesta es basa en els criteris i
percepció que els mateixos membres tenen per fer-la més entenedora i propera al col·lectiu al
qual es dirigeix (infants d’entre 10 i 17 anys). També per a l’actualització es preveuen els punts
forts i febles de les enquestes anteriors per tal d’anar optimitzant cada edició, i així poder extreure
el màxim d'informació clara, concisa i concreta, i també entenedora i significativa.

Aquesta enquesta es penja al web del municipi, accessible a tothom, i se’n fa difusió per la xarxa.
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Exposem el model
d’enquesta 19-20:

Buidatge de dades
Aquest any hem obtingut 59 de les 75 enquestes repartides, això suposa un 78,6% de participació
infantil, un percentatge molt similar i que es manté dels anys anteriors. El buidatge de les
enquestes ens permet fer un recull de les necessitats, idees, propostes de millora per la Palma i
elaborar una llista, així com unes conclusions útils, que justificaran les accions i/o activitats que es
desenvoluparan a posteriori. A continuació passem a l’explicació i interpretació de les dades
obtingudes:

Edats dels participants
De les 56 respostes obtingudes en aquesta pregunta, un 66,1%
de les enquestes ha estat omplert per infants nascuts el 2009
(11-12 anys) i un 33,9% per infants nascuts el 2010 (10-11 anys).

T’agradaria millorar la
Palma?
De les 44 respostes obtingudes, el 90,9% dels enquestats ha
contestat amb un “sí” que li agradaria millorar la Palma,
respecte al 9,1% restant, que ha contestat amb un “no”.

En cas que sí, digues per què?
Els diferents motius, a trets
generals, s’han acotat a tres respostes estandarditzades, donat que cada
any els interessos es repeteixen en els aspectes que esmentem a
continuació, ja amb el seu percentatge, en relació amb les 47 respostes
obtingudes en aquesta pregunta:
a) Estigui més neta: 44,7%.
b) Vull millorar el poble per viure millor i gaudir-lo més: 34%.
c) Per les persones que hi viuen: 21,3%.
En aquesta pregunta s’ha donat l’opció d’especificar un altre motiu i
no s’ha rebut cap resposta, per tant, entenem que les opcions
s’ajusten als motius pels quals, els infants, consideren que cal millorar la Palma.

En aquest punt, hem plantejat els àmbits que els membres del CI van definir com a
imprescindibles, preveient aquells que els afecten i, per tant, en detecten necessitats i/o tenen
propostes de millora. Alhora, tenint en compte les dades obtingudes any rere any (en el buidatge
d’aquesta enquesta), les respostes s’han acotat entre 1 i 4 opcions per extreure dades més
concretes i significatives, i s’ha donat opció en cada àmbit a la resposta oberta “altres” per
concretar-hi el què, l’on... així com poder detectar altres necessitats.

Podem observar que 5 de 6 respostes coincideixen que els agradaria que hi hagués un skate park.
Ja fa anys que aquesta demanda surt amb més o menys intensitat. El retorn de l’ús de patinets,
“skateboard” i bicis ha fet ressorgir la demanda. Caldria repensar la possibilitat d’aquest espai,
condiserant les característiques del municipi i la possible ubicació en alguna zona adequada i
alhora visible. Cal destacar, sobretot, el que suposa per a l’infant, l’adolescent i jove que demana
l’existència d’aquest espai, entenent-lo com un lloc de trobada amb què s’identifica. La seva
creació, a més, suposaria un reconeixement als/les infants, adolescents i joves del municipi.

Alhora, tot i que només hi ha hagut 1 resposta de 6, donat que s’ha fet el carril bici i passeig a la
carretera d’entrada-sortida de la Palma av. Catalunya, caldria preveure un pas de vianants per
creuar la carretera i accedir al Garden, tant si es ve caminant com en autobús, que té parada al
davant (en ambdues bandes). També és necessari per accedir a altres comerços del polígon de Can
Mascaró, així com en altres activitats i esdeveniments, com és el cas del Paintball Barcelona o del
Xapulina Roc respectivament.

Cada any es duen a terme campanyes de sensibilització i conscienciació ciutadana i cívica. Podem
confirmar que continua sent un tema que els preocupa i que, per tant, cal seguir donant-hi
resposta:
-

Adhesió a la Campanya “Let’s Clean Up la Palma!”

-

Campanya “PER UNA PALMA MÉS NETA”

Cal revisar la ubicació i visibilització d’alguns semàfors, sobretot, de l’avinguda Catalunya.

Aquesta pregunta, és la que ha rebut un major nombre de respostes. Alhora és una pregunta que
anys enrere no es contemplava en aquest format. Aquest any s’ha previst per la importància que
des de Joventut sempre dona en fer prevenció. Incloure-ho dins de l’enquesta ens orienta cap a on
dirigir les accions de prevenció, donant resposta als seus interessos i a aquells temes que els
preocupa, permet la detecció en edats primerenques evitant-ne la possible cronificació.

La preferència destacada per part dels infants en l’àmbit de salut ha estat alimentació i esport,
seguidament de l’interès per les noves tecnologies i per últim la seguretat a internet.

Cal dir que ja es preveu la construcció del nou CAP amb més capacitat d’atenció, més sales i que,
per tant, podrà donar atenció -des de més especialitats mèdiques- a més població.

Conclusions
A mode de resum, exposem una taula amb el nombre de vots per àmbit i l’opció amb el
percentatge més votat. I així, es destaquen les preferències i interessos a l’hora d’enfocar els
tallers, activitats i accions.

ÀMBIT I OPCIÓ DESTACADA

NOMBRE VOTS I % OPCIÓ

URBANISME I ESPAI PÚBLIC
- Disseny del camí escolar
-

47
72,3%

MEDI AMBIENT
Campanya de gestió de residus

53
52,8%

SALUT
Salut alimentària i esport

54
48,1%

-

Taula resum de propostes per àmbit i opcions amb percentatge més alt

Com podem observar l’àmbit que ha rebut major nombre de respostes és el de salut,
seguidament de l’àmbit de medi ambient i en tercer lloc urbanisme i espai públic. De manera que
es donaria resposta en aquest ordre de prioritat, tot i que, en cas de viabilitat de poder donar
resposta als tres àmbits al llarg del curs, es farà. També cal destacar que en l’àmbit d’urbanisme i
espai públic tot i ser el que ha rebut menor nombre de vots és el que obté major unanimitat en la
resposta.

El model d’enquesta permet marcar 3 propostes, una per àmbit com a màxim. Aquest fet ha
suposat que en totes tres hi hagi una mitjana de 51’3 votacions, nombre que es correspon bastant
al nombre d’enquestes obtingudes (59), tenint en compte les invalidades. Degut a que la passació
de les enquestes ha estat manual en cas de resposta incoherent, inconnexa o no entenedora, s’ha
prioritzat invalidar-la per no afectar els resultats per una mala interpretació. Es preveu modificar,
adaptar i reajustar aquests apartats de l’enquesta de cara a la propera edició.

De cara al 2021 també es preveu passar l’enquesta a la població adolescent i jove, per tal d’obtenir
informació més representativa. Per una banda, en correspondència amb la definició d’infant
segons la Convenció sobre els Drets de l’Infant. Per altra, per la finalitat o l’objectiu últim del
projecte: 1. Participar col·legiadament en la detecció de necessitats del municipi i en la presa de
decisions d’interès col·lectiu mitjançant pràctiques democràtiques en pro del bé comú. I alhora

donant resposta als respectius objectius operatius, sobretot, recalcant: 1.4. Elaborar eines i
recursos de participació per conèixer idees i opinions de la resta d’infants del municipi de manera
representativa. Així doncs, recalquem que cal fer més extensiva aquesta participació i, d’aquesta
manera, saber i conèixer si coincideixen algunes de les propostes entre les diferents franges d’edat
i/o si apareixen altres temes que els preocupen i interessen que fins al moment desconeixíem.

Retornant al quadre resum, i en relació amb els dos àmbits que han obtingut una puntuació més
alta de vots, fem una proposta que creiem que és engrescadora i que podria donar resposta
conjugant l’àmbit de “medi ambient i natura” i “salut”. Prèviament, però, caldria indagar sobre
l’interès de l’entorn. Es tracta d’una iniciativa que està agafant força anomenada plogging.
Consisteix a recollir escombraries mentre es practica esport, i combina la preocupació creixent per
la contaminació plàstica (sobretot) amb l’entrenament físic que comporta el moviment de recollida
(esquat, flexions, caminar, córrer…).

Per concloure, podem dir que l’“Enquesta per participar en la millora de la Palma 19-20” és una
eina útil, ja que:
-

Permet extreure dades visuals, clares, concises i concretes de les demandes en relació
amb les necessitats i interessos que tenen els infants del municipi.

-

La majoria de propostes tenen coherència amb la realitat existent de la Palma.

-

Permet pactar prioritats amb els referents polítics del projecte.

-

Tenen viabilitat facilitant la implementació -en major o menor mesura- depenent del grau
de complexitat.

