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OBJECTIUS

Hem tingut poc temps per aprofundir sobre les competències, i els participants no ho han
especificat a les seves propostes.
Algunes propostes s'allunyaven dels temes proposats, els hi hem explicat el perquè i s'han retirat.
Han sortit poques relacionades amb la ciutat.
Altres observacions al respecte: Amb aquests participants ajudaria tenir una diapositiva com la de
districte, amb temes de ciutat per ajudar-los amb les propostes.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: (acords finals)

Eren molt participatius, no hem tingut temps de fer el vídeo per IG.

● Inquietuds i propostes de DISTRICTE: ESPAI PÚBLIC

Inquietud Proposta de millora Hipòtesis de
competència

1 No hi ha espais per aparcar les
bicicletes n'hi carrils bici fins a l'escola.

2 El districte és monòton.

3 Els bancs estan en mal estat.

4 Que no hi han pipicans suficients.

5 Em preocupa que els carrers estiguin
en mal estat i bruts.

6 Els balcons vells que cauen.

1 Adaptar zones dintre els centres
educatius i ampliar els carrils bicis.

2 Posar decoracions i renovar-les cada
any.

3 Arreglar els bancs, que les escoles i
instituts puguin participar en el
manteniment.

4 Posar més pipicans per fomentar la
relació entre els gossos.

5 Millorar el paviment, afegir més
papereres i augmentar el personal de
neteja.

6 Localitzar-los i rehabilitar-los.

1Ajuntament

2Ajuntament

3Ajuntament

4Ajuntament

5Ajuntament

● Inquietuds i propostes de CIUTAT: SALUT i  BENESTAR

Inquietuds Proposta de millora Hipòtesis de
competència

1 Que la gent fumi al costat de les
escoles i parcs infantils.

2 Hi han moltes llistes d'espera als

1 Habilitar espais concrets per a
fumadors, allunyats dels espais on hi
ha infants.

2 Construir hospitals nous o ampliar
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hospitals.

3 Pocs espais per practicar esport.

els que ja hi han.

3 Ampliar-los i que tinguin més
varietat d'esports.
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