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Acta de la Sessió 3.
Data: 24/01/2022

Grup i nombre de participants: 3r Infanta Isabel d'Aragó (27p)

Persona dinamitzadora: Mònica i David (Descoberta)



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: ha costat, ja que era l’última hora i els joves estaven
nerviosos per a plegar.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: (acords finals)

● Inquietuds i propostes de DISTRICTE: OCI I LLEURE

Inquietud Proposta de millora Hipòtesis de
competència

1 Parcs tristos i avorrits.

2 El cinema és molt car.

3 Més espais segurs per a fer esport.

4 No hi ha piscines públiques.

5 No hi ha pipicans.

6 No hi ha taulells d’escacs en els parcs

1 Colors més vistosos i més varietat de
jocs.

2 Crear una targeta de descomptes

3 Construir més zones esportives
públiques.

4 Posar piscines obertes públiques a
Sant Martí.

5 Habilitar pipicans.

6 Instal.lar taules d’escacs als parcs

Ajuntament

2Ajuntament

3Ajuntament

4Ajuntament

5Ajuntament

6Ajuntament

● Inquietuds i propostes de CIUTAT: BENESTAR I SALUT

Inquietuds Proposta de millora Hipòtesis de
competència

1 WC públics bruts.

2 Una hora lliure on poder llegir a
l’escola.

3 Fonts escasses.

1 Més neteja als WC públics.

2 Per a poder descansar mentalment.

3 Instal·lar més fonts d’aigua potable.

1Ajuntament

2Generalitat

3Ajuntament



4 Falta d’educació sexual a les escoles.

5 Em preocupa tenir un problema i no
saber on acudir.

6 Contaminació dels cotxes.

7 Poca il·luminació en alguns carrers.

4 Xerrades per les escoles i instituts.

5 Més sessions de psicòleg públic
gratis al mes.

6 Reduir el cost del transport públic.

7 Posar més fanals

4Ajuntament

5Ajuntament

6Ajuntament

7Ajuntament


