
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: 3E_Institut Les Corts 19p
Persona dinamitzadora: Monica i Arnau (Descoberta)

OBJECTIUS

-Grup bastant calmat i fins i tot apàtic en certs moments, així i tot  la sessió s’ha desenvolupat de

manera satisfactòria

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: (acords finals)

● Inquietuds i propostes de DISTRICTE: ESPAI PÚBLIC

Inquietud Proposta de millora Hipòtesis de
competència

1-Manca de camps de futbol de gespa.

2-Desaparició de les sales de cinema.

3-Falta de parcs per a gossos.X2

4-falta de punts de llum per carregar el
mòbil a l’espai públic.

5-Manca de fonts d’aigua potable.

6-Poques zones d’oci per a joves.

7-Manca de lavabos públics.

1-Creació de camps d’aquest tipus
en espais en desús.

2- Subvencionar o crear cinemes
públics amb entrades assequibles.

3-creacio de parcs adaptats per a
mascotes: fonts, jocs, espais per
córrer, dispensadors de bosses per a
excrements,...

4-Crear punts de carrega gratuïts en
diferents espais públics: parcs,
parades d’autobús, places,...

5- Instal·lació d noves fonts i més
manteniment a les ja existents.

6-Creació de nous espais tipus casals
joves i més infraestructura a parcs i
places per a joves: taules bancs,
cobertes per a sol i pluja,...

7-Creacio d’aquestes
infraestructures en diferents parts
del districte.

1-Ajuntament

2-Ajuntament

3-Ajuntament

4-Ajuntament

5-Ajuntament

6-Ajuntament

7-Ajuntament



● Inquietuds i propostes de CIUTAT: BENESTAR I SALUT

Inquietuds Proposta de millora Hipòtesis de
competència

1-Excés de contaminació

2- Caps saturats.

3-dificultat d’accés a test d’antígens
gratuïts a les farmàcies.

4-Poc reciclatge.

1- Ampliar la flota de vehicles
d’energies renovables en els
transports públics i campanyes
d’ajuda econòmica per adaptar els
particulars.

2-Augemnat el nombre de CAPS i la
plantilla de professionals sanitaris.

3- Crear punts de recollida
d’auto-test.

4- Implementar campanyes de
bonificació per a incentivar el
reciclatge

1-Ajuntament

2-Generalitat.

3-Generalitat.

4-Ajuntament


