
Procés Participatiu de la Ciutadania Adolescent de Barcelona
Dinamització de les sessions Grup-Classe

Acta de la Sessió 3.
Data: 25/01/2022

Grup i nombre de participants: 3.3 Institut Menéndez y Pelayo – 18 participants

Persona dinamitzadora: Mireia i Elisenda

OBJECTIUS

● Explicar els temes  que han sortit amb més suports: el de districte i el de ciutat
● Debatre quines són les problemàtiques i inquietuds que interessen a l’alumnat de cada

temàtica treballada
● Proposar accions consensuades per abordar les problemàtiques que sorgeixin de cada

temàtica treballada
● Començar-se a plantejar de qui és la competència per desenvolupar l’acció proposada.

● Altres observacions al respecte: res a destacar

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: (acords finals)

● Inquietuds i propostes de DISTRICTE:

Inquietud Proposta de millora Hipòtesis de
competència

1 Oci nocturn

2 Falta zones verdes

3 Brutícia i alguns carrers fan pudor

4 La gent dormint al carrer, tothom té
dret a un habitatge

5 Ens sentim desprotegides per la nit,
sobretot per zones on hi ha bars...

1.1 Més discoteques per menors (+14
anys).

1.2 Que venguin alcohol a les
discoteques +15 i hi hagi més
equipament mèdic i et facin un
test d’alcoholèmia abans de sortir

2 Fer més parcs

3. 1 Més neteja als carrers
3.2 Posar multes

4 Que hi hagin més albergs per la gent
sense sostre

5.1 Posar càmeres de videovigilància
5.2 Posar més il·luminació als carrers
(plaques solars)

1 Aj.

2 Aj.

3.1 Aj.
3.2 Gene

4 gene

5.1 Gene
5.2 Aj.



● Inquietuds i propostes de CIUTAT:

Inquietuds Proposta de millora Hipòtesis de
competència

1 Zones verdes

2 Espais joves

3

4

5

6 Contaminació acústica / lumínica

7 Mobiliari instituts

8

9

10

1 Utilitzar descampats que no estan
edificats per posar més zones verdes
a on es pugui passejar amb
tranquil·litat

2 Donar més visibilitat dels espais
joves a través dels instituts (per a que
tots els joves puguin conèixer els
recursos existents)

3 Descomptes en oci pels joves
(carnet jove)

4 Wifi públic que funcioni i que sigui
segur.

5 Més pistes de futbol i de bàsquet

6 Reduir l’ús dels cotxes

7.1 Millorar les cadires dels instituts
7.2 augmentar els diners en educació

8

9

10

1 Aj.

2 Aj.

3 Gene

4 Gene

5 Aj.

6 Estat

7.1 Aj.
7.2 estat

8

9

10


