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

Acta de la Sessió 3.
Data: 24/01/2022

Grup i nombre de participants: 3.4 Institut Menéndez y Pelayo – 26 participants

Persona dinamitzadora: Coral 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 Contaminació lumínica

2 Brutícia als carrers

3 Pocs arbres i vegetació

4 Reciclatge

5 Contaminació

6 Espais lliures de fum

7

8

1 Utilitzar bombetes més respectuoses
amb el medi ambient i que enfoquin
cap amunt

2 Més neteja de l’espai públic

3.1 Més parcs i pistes esportives
3.2 Més arbres i més vegetació

4.1 Conscienciar sobre la salut
medioambiental
4.2 Sancionar si no recicles
adequadament

5 Reduir l’ús dels cotxes privats

6.1 Més espais lliures de fum del tabac
6.2 Pujar el preu del tabac

7 Més lavabos públics i que estiguin
oberts més hores
8 Més fonts públiques

1 Aj. + Gene
+ estat

2 Aj.

3 Aj + gene

4.1 Aj.
4.2 Aj.

5 Aj.

6.1 aj.
6.2 estat

7 Aj.

8 Aj.



● Inquietuds i propostes de CIUTAT:

Inquietuds Proposta de millora Hipòtesis de
competència

1

2

3 Salut mental

4 Covid-19

5 Brutícia

6 Contaminació / Poca vegetació

1 Habilitar centres per gent sense
sostre

2 “Botigues amigues”- crear una xarxa
de botigues que siguin espais segurs a
on anar en cas d’assetjament o
agressions

3.1  Més acompanyament emocional
a les escoles
3.2 Més centres d’ajuda psicològica
gratuïta

4 Invertir més diners en investigació
mèdica

5.1 Més escombraries i millorar les
condicions de treball de les persones
treballadores
5.2 Multes per embrutar el carrer

6.1 Projectes de voluntariat per
plantar arbres
6.2 Restriccions dels vehicles que fan
molt soroll
6.3 Ajudes per la compra de cotxes
elèctrics
6.4 Posar més parcs i zones verdes

7 Baixar el preu del transport públic

1 . Aj + gene
+ estat

2 Aj.

3.1 Aj. + gene
3.2 Aj

4 estat

5 Aj. + Gene

6.1 gene
6.2 Aj.
6.3 gene +
estat
6.4 Aj.

7 Aj.


