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OBJECTIUS

S'han assolit gairebé tots els objectius. El temps de la sessió és molt just, en aquest cas a més tenim
45 min. No hem pogut fer la posada en comú, s’han treballat una mica les competències i falta
temps per poder treballar les propostes una mica millor. Tot i així, s’ha fet prou bé.
El grup ha funcionat bé, sí què és veritat que són bastants alumnes, llavors alguns alumnes estaven
una mica revolucionats i necessitaven molt de suport per fer l’activitat, però s’ha compensat amb
altres grups que funcionaven bé sense molt de seguiment.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: (acords finals)

● Inquietuds i propostes de DISTRICTE: MEDI AMBIENT

Inquietud Proposta de millora Hipòtesis de
competència

1. Falta de neteja als carrers / molts
papers i escombraries al terra / fa mala
olor/ cigarrets pel terra

2. Falten espais verds / Hi ha pocs
arbres / i no hi ha zones obertes amb
arbres i plantes

3.  Hi ha massa carrers ocupats per
motos i cotxes / Colapsament dels
carrers i creació de CO2 dels cotxes
parats amb el motor encès / massa
vehicles (bicis, patinets,...)

4. Falta de punts de reciclatge

5. La pujada del nivell del mar
continuarà si seguim així

1. Més personal de neteja /netejar
més sovint / conscienciar a la gent de
no tirar a terra les escombraries / que
la gent de la presó pugui reduir la
condemna fent d’escombradors / més
cendrers al costat de les papereres o a
les papereres

2. Distribuir zones verdes per la ciutat
/ Plantar més arbres i plantes per a
generar més oxigen

3. Crear normes perquè els cotxes i les
motos no puguin aparcar al carrer
(construir pàrquings subterranis) /
Facilitar l’ús del transport públic pels
ciutadans / Abaixar el preu de la T 16
per a residents

4. Posar més punts de reciclatge

5. Intentar reduir les emissions de CO2

1. Ajuntament

2. Ajuntament

3. Ajuntament,
Generalitat,
Estat

4. Ajuntament

5. Ajuntament,
Generalitat,
Estat



6. Molt fum de tabac al carrer

7. Pis i caques de gossos al carrer /
moltes persones amb gossos no es fan
càrrec dels excrements

8. Hi ha massa coses en construcció /
Cada vegada queden menys espais
naturals

6. Fer espais per fumadors al carrer

7. Disposició de bosses gratuïtes, a
l’espai públic, per netejar les caques
de gos

6. Ajuntament

7. Ajuntament

● Inquietuds i propostes de CIUTAT: SALUT I BENESTAR

Inquietuds Proposta de millora Hipòtesis de
competència

1. Em preocupa la salut de la gent gran

2. Falta de llocs d’oci / falta d’espais
socials gratuïts per adolescents / pocs
espais per estar relaxats, llegir,
descansarm escoltar música

3. Em preocupa que els psicòlegs no
siguin de qualitat /Em preocupa que no
es doni l’atenció suficient als problemes
de salut mental i que hi hagi tanta
desinformació i estigmatització

4. Què la gent faci més esport perquè
tinguin més bienestar

5. Més temps lliure

6. Volem espais només per habitants de
barcelona, on els turistes no tinguin
accés / aconseguir descomptes per
joves per a anar a llocs on socialitzar

7.

8. Em preocupa la contaminació dels
cotxes

9. Em preocupa que m’atropelli una bici
/patinete

1. Fer llocs d’oci per la gent gran /
destinar més recursos per la gent gran
i les seves cures

2. Obrir més discoteques per a que no
hagi tants botellons al carrer / Fer
més biblioteques / que es
construeixen més espais d’oci

3. Que els psicòlegs socials tinguin
més experiència

4. Fer Cal·listènies a l’espai públic

5. Que el divendres sigui festa també

6. Carnet per a la ciutadania per a
accedir a llocs i obtenir descomptes

7. Més sensibilització sobre LGTBIQ+

8. Fer més cotxes elèctrics i prohibir
els cotxes amb gasolina

9. No fer tants carrils bici

1. Ajuntament /
Generalitat

2. Generalitat
/Ajuntament

3. Ajuntament /
Generalitat

4. Ajuntament

5.

6.

7.

8.  Ajuntament

9. Ajuntament


