
 
 
 
 
 
 
 

Moció de la CUP-PC per la creació d’un servei de cura d’infants durant la realització 
de determinats actes institucionals, per a fomentar la perticipació en igualtat de 
condicions. 

  

Des de la Candidatura d’Unitat Popular-Procés Constituent, considerem que és 

imprescindible que la participació ciutadana en la política vagi més enllà d’anar a votar 

cada quatre anys. Tot i que encara s’ha de treballar molt perquè aquesta participació 

ciutadana sigui realment efectiva, durant tot l’any hi ha actuacions de l’Ajuntament que, ni 

que sigui de manera massa restrictiva o amb poca capacitat resolutiva, ho permeten. Ens 

referim, per exemple, als Consells de Barri, processos participatius, sessions informatives 

del Govern, etc... 

En molts d’aquests actes hi participa un nombre important de persones però seria del tot 

desitjable que augmentés, com a mostra de l’interès de la ciutadania per les qüestions 
que l’afecten i, de manera més genèrica, per la política. 

Malauradament, molt sovint hi ha pares o mares que no poden participar en aquestes 
sessions pel fet que han de tenir cura dels seus fills i filles. 

De la mateixa manera que parlem sovint de la necessitat de conciliar la vida personal o 

familiar amb la laboral, també valdria la pena poder-la conciliar amb la participació en els 
afers públics. 

Si, des de les institucions públiques, es valora positivament la participació de la ciutadania 

en la política, cal que aquestes mateixes institucions posin tots els mitjans possibles per 

facilitar-la. I definitivament la responsabilitat de generar les condicions òptimes per a la 

participació i l’empoderament de la ciutadania és de l’administració. De la mateixa manera 

com és necessari generar espais de debat i participació amb horari de finalització i 
minutatge dels temes. 

 



Els Ple de Sant Cugat acorda: 

Primer: Organitzar un servei gratuït de cura d’infants durant la realització de determinats 

actes institucionals, especialment els relatius a Participació. 

Entre aquests de forma imprescindible. Els Consells de Barri, els Consells Sectorials i els 

Pressupostos Participatius. 

 

Segon: Aquest servei s’informarà degudament a les escoles de Sant Cugat i a les ampes 

per tal que estiguin al cas. 


