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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: Cap observació a destacar

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: (acords finals)

● Inquietuds i propostes de DISTRICTE: ESPAI PÚBLIC

Inquietud Proposta de millora Hipòtesis de
competència

1 Volem parcs de cal·listènia.

2 Més espais a l’aire lliure pels
adolescents.

3 Més biblioteques per a estudiar.

4 Més espais verds millorats.

5 Neteja del carrer.

6 Espais habilitats per a les mascotes.

7 Millorar el paviment.

8 Espais públics on fer esport.

9 Il·luminació dels carrers
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1 Instal·lació de parcs de cal·listènia.

2 Adaptar pels adolescents els espais
sense ús.

3 Construir una biblioteca.

4 millorar els que hi han ara.

5 Posar més papereres i neteja del
carrer amb més freqüència.

6 Habilitar espais abandonats per
anar-hi amb les mascotes.

7 Renovar l’asfalt dels carrers

8 Obrir algunes escoles el cap de
setmana o les tardes.

9 Posar més faroles als carrers.
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1Ajuntament

2Ajuntament

3Ajuntament

4Ajuntament

5Ajuntament

6Ajuntament

7Ajuntament

8Ajuntament

9Ajuntament
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● Inquietuds i propostes de CIUTAT: BENESTAR I SALUT

Inquietuds Proposta de millora Hipòtesis de
competència

1 Em preocupen els trastorns
alimentaris (salut mental)

2 El preu de les mascaretes i PCR

3 La neteja dels lavabos públics.

4 La poca informació cap als
adolescents sobre les relacions sexuals.

5 Com afecten les xxss als adolescents.

6 El suïcidi en els adolescents.

7 Millorar la psicologia pública.

1 Més psicòlegs públics, números de
telèfon on poder trucar de forma
anònima.

2 Que el govern baixi el preu.

3 Serveis de neteja pels lavabos
públics.

4 Xerrades en escoles i instituts.

5 Xerrades a escoles i instituts.

6 Psicòlegs públics.

7 Psicòlegs públics

1 Ajuntament

2 Generalitat

3 Ajuntament

4 Ajuntament

5 Ajuntament

6 Generalitat

7 Generalitat


