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OBJECTIUS

S'han assolit correctament, tot i que no hem insistit a que pensessin de qui era la competència de
les propostes, ja que veiem que era el que més costaria al grup i hem prioritzat la recollida de
propostes.
Altres observacions al respecte: No hem tingut temps de fer el vídeo pel IG.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: (acords finals)

● Inquietuds i propostes de DISTRICTE: ESPAI PÚBLIC

Inquietud Proposta de millora Hipòtesis de
competència

1 Que hi hagin pocs bancs.

2 Hi ha poc temps per creuar els
carrers.

3 No tenir espai per passejar amb els
gossos.

4 Em preocupa que el barri de les
Corts estigui brut i fer-me mal amb les
coses que estan trencades.

5 Hi ha poques fonts.

6 Hi han rajoles aixecades/trencades.

7 Els carrers són estrets.

1 Que posin més bancs per seure i fer
manteniment dels que hi han.

2 Ampliar el temps dels semàfors.

3 Habilitar espais abandonats per
poder anar amb els animals de
companyia i deixar passejar els gossos
per la muntanya, algun moment del
dia.

4 Que hi hagi més neteja i
manteniment.

5 Més fonts.

6 Substituir i arreglar-les.

7 Ampliació d'alguns carrers.
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● Inquietuds i propostes de CIUTAT: SALUT I BENESTAR

Inquietuds Proposta de millora Hipòtesis de
competència

1 Poc espai per realitzar esports.

2 La contaminació dels cotxes a prop de

1 Que posin més camps de futbol o
de bàsquet, més poliesportius públics
i gimnasos públics a les platges.

2 Que els adolescents vagin caminant

1Ajuntament

2Ajuntament

3Ajuntament



les escoles.

3 Que hi ha poc personal sanitari i
mestres.

a l'Escola.

3 Ampliar les plantilles de personal.
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