
Procés Participatiu de la Ciutadania Adolescent de Barcelona
Dinamització de les sessions Grup-Classe

Acta de la Sessió 3.
Data: 02/02/2022

Grup i nombre de participants: 4t ESO, 18

Persona dinamitzadora: Arnau i Marta (Descoberta)

OBJECTIUS

A l’inici de la sessió es va fer un resum del que ja s’havia parlat en l’anterior sessió i es va procedir a

l’explicació de les diferències entre les diferents administracions (Ajuntament, Generalitat i Govern

de l’estat) així com també, es va explicar quins eren els temes a treballar en l’apartat de districte

(espai públic i tot el què comporta) i en l’apartat ciutat (salut i benestar i què s’hi inclou). No s’ha

fet la hipòtesi de competències per manca de temps, i s’ha preferit prioritzar el debat i la posada

en comú.

Un cop explicat, es va procedir a fer la dinàmica d’inquietuds i propostes, es va dividir el grup en

dos i van poder parlar i anotar les inquietuds i les propostes de cada un dels temes.

Quan es va donar per finalitzada la part de grups, es va escollir dues representants de cada grup

que van explicar el que havien decidit amb l’objectiu de valorar si tothom estava o no d’acord.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: (acords finals)

Els resultats de la classe de 4t de l’ESO de l’INS-Escola El Til·ler van ser els següents:

● Inquietuds i propostes de DISTRICTE: ESPAI PÚBLIC

Inquietud Proposta de millora Hipòtesis de
competència

1 Manquen autobusos per tothom

2 Falten taules i banc en espais públics
on poder fer més vida.

3 No hi ha punts de càrrega de mòbil

4 El carrils bici a vegades són un perill.

5 No hi ha connexió a internet  al
carrer.

6 Falten més espais per joves al
districte

7 Manquen espais per veure

1 Que hi hagin autobusos més seguits

2 Posar taules i bancs a les places

3 Posar punts de càrrega de mòbil

4 Treure carrils bici

5 Posar punts de WI-FI pública.

6 Més sales amb jocs per joves, més
gimnasos, punts de recollida de
patinets elèctrics...

7 Un centre o local on hi càpiguen
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esdeveniments esportius (partits de
futbol, tenis, bàsquet...)

moltes persones per a poder
relacionar-se.

● Inquietuds i propostes de CIUTAT: SALUT I BENESTAR

Inquietuds Proposta de millora Hipòtesis de
competència

1 Preocupa la salut mental de la
població en general.

2 No poder jugar una lliga de futbol si
no s’està federat (amb tot el que
comporta de tràmits i pagaments)

3 Preocupa que les dones que són
mares destinen molt de temps a
treballar i als seus fills i no tenen temps
per elles mateixes

4 No poder anar al gimnàs per manca
de diners

5 Que l’escola sigui més divertida

6 Preocupa la socialització dels joves
després de la pandèmia

1 Que hi hagin més línies de telèfon
amb psicòlegs  i que atenguin per
diferents situacions.

Més psicòlegs a les escoles i instituts i
que qui ho necessiti pugui fer teràpia.

Dotar de més psicòlegs públics
perquè tothom pugui accedir

2 Fer una lliga de futbol per joves
sense federacions.

3 Espai/ Centre d’activitats per a
mares i/o dones en general.

4 Gimnàs públic.

5 Introduir més activitats divertides a
les escoles (crear vídeos, modern arts,
fotografia, disseny...)
6 Més festes o esdeveniments lúdics
(carnestoltes o altres festes)
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