
II CONGRÈS DE LA INFÀNTESA AL PARLAMENT DE LES 
ILLES BALEARS. 
 
 
Amb el motiu del Dia Internacional de la Infantesa que es celebra cada vint de 
novembre Unicef i l’Ofincina de Defensa del Drets del Menor han organitzat una sessió 
extraordinària en la sala de plens del parlament. 
Al·lots i al·lotes de distints centres educatius de les illes Balears han participat en la 
dinàmica “La ciutat que volem” fent diferents propostes per millorar els seus barris. 
Els alumnes de 2n ESO hem participat amb la següent proposta de millora del nostre 
barri. 

QUÈ LI FALTA AL NOSTRE BARRI?  

En el  nostre col·legi, Santa Magdalena Sofia, situat al carrer Francesc Martí 

Mora, número 42, ens han donat l’oportunitat d’opinar, de demanar realment 

com a ciutadans que som, què creim necessari perquè el nostre barri sigui 

un barri adequat i digne. A continuació detallam els  punts del nostre treball: 

En primer lloc varem fer una investigació demanant als habitants del 
nostre barri. 

 Vàrem investigar en  llocs com: 

• Ambulatori Son Pizà 

• Església Ramon Llull ( parròquia del barri) 

• El forn que es troba davant la nostra escola 

• El bar Centro (un dels  més antics) 

• Les perruqueries del barri 

• La policia local 

• Vàrem fer consultes als netejadors del carrer, a gent que es trobava als 

parcs i a l’aturada de l’autobús.  

Quines	  són	  les	  principals	  necessitats?	  

1. El	  capellà	  de	  la	  nostra	  parròquia	  ens	  va	  informar	  sobre	  les	  necessitats	  
socials	  del	  barri	  que	  han	  augmentat	  considerablement	  	  d’ençà	  que	  va	  

començar	  la	  crisi.	  L’església	  no	  compta	  amb	  els	  recursos	  per	  atendre	  tantes	  

famílies(menjar,	  ajut	  econòmic,	  assistència	  mèdica...)	  



2. Qualque assistent social que pugui guiar una mica a les persones que es 

troben amb dificultats.	  

3. Millores als carrers ( rajoles mal posades…)	  

4. Augmentar	  la	  recollida	  de	  fems	  i	  els	  contenidor	  de	  reciclatge	  i	  la	  neteja	  del	  
barri	  en	  general.	  

5. Més zones verdes o parcs infantils.	  

6. Més	  fonts	  d’aigua	  potable.	  
7. Més vigilància policial.	  

8. Donar solució a l’actual abandonament de l’estadi Lluís Sitjar que 

ocasiona greus problemes al barri: drogoaddicció,delinqüència…	  Es	  

podria	  convertir	  en	  espai	  públic	  (centre	  de	  la	  3a	  edat,	  centre	  juvenil,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

aparcaments,	  biblioteca...)	  

    Quelcom semblant es podria fer amb altres edificis tancats com són el           

 mercat de Sant Ferran i el cinema Lumière.	  

9. Al PAC d’atenció primària “Son Pizà” ens han informat de moltes 

mancances tant de material sanitari com de personal per atendre totes 

les necessitats dels seus usuaris.	  

Qui	  ens	  pot	  ajudar	  a	  millorar	  el	  nostre	  barri?	  

Venim aquí, avui, al Parlament de les Illes Balears per demanar el que pensem 

que és just i necessari per poder viure en bones i agradables condicions. No 

demanam luxes ni privilegis; simplement deim el que pensam: el que és 

indispensable per viure dignament. 

Amb aquestes propostes acudim al Parlament, no per exigir aquestes millores, 

si no per la oportunitat d’informar i sobretot de ser escoltats i de poder 

col·laborar en la millora de una cosa tan important com és el nostre barri, on 

hem nascut i hem passat els nostres millors anys i esperam passar-ne molts 

més.  

 



Què podem fer nosaltres com a ciutadans? 

El més important és acomplir les nostres obligacions com a ciutadans: mantenir 

el barri en bones condicions per a nosaltres i per la gent que vendrà. Nosaltres 

hem de mantenir un clima de respecte i pau entre els ciutadans del barri i, 

sobre tot, cuidar-lo molt bé. 

Els nostres pares paguen impostos i nosaltres des de la nostra escola 

col.laboram donant menjar per la parròquia, roba i juguetes per Càritas. 

No només ajudam a millorar el nostre barri, també col.laboram amb la F.V.F. 

Tenim apadrinats nins d’Anantapur  i són els nins que poca gent vol apadrinar, 

perquè tenen deficiències físiques i psíquiques. 

Gràcies per la vostra atenció.  

 

 

 

 


