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

Acta de la Sessió 3.
Data: 4.2.22

Grup i nombre de participants: 1rA

Persona dinamitzadora: Núria Vázquez

OBJECTIUS espai on anotar l’estat dels objectius (si s’han assolit, si cal fer matisos, etc.)

● Explicar els temes  que han sortit amb més suports: el de districte i el de ciutat
● Debatre quines són les problemàtiques i inquietuds que interessen a l’alumnat de cada

temàtica treballada
● Proposar accions consensuades per abordar les problemàtiques que sorgeixin de cada

temàtica treballada
● Començar-se a plantejar de qui és la competència per desenvolupar l’acció proposada.

● Altres observacions al respecte:

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: (breu resum de com s’ha desenvolupat la sessió, registre
d’incidències o particularitats, RECULL D’ACORDS FINALS)

● Inquietuds i propostes de DISTRICTE:

Inquietud Proposta de millora Hipòtesis de
competència

1 Que posin més parcs naturals

2 Mes parcs de voley

3 No hi ha molts arbres per la zona

4 Caques de gos al terra

5 Residències gent gran molt cares

6   hi ha molts cigarrets al carrer

7 Pocs contenidors de residus al barri

8 hi ha poques associacions per
persones pobres

9 manquen espais per discapacitats i
nens
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1 Plantes i arbres en solars
abandonats

2 Pistes de voley

3 Mes arbre

4 Posar multes  qui no neteja les
necessitats dels gossos. Que recullin
les caques les persones

5 Baixar el preu de les residències

6 posar cendres al costat de les
papereres

7  Posar més contenidors  per reciclar

8 fer més associacions per persones
pobres

9 construir espais públics per
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discapacitats i infants
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● Inquietuds i propostes de CIUTAT:

Inquietuds Proposta de millora Hipòtesis de
competència

1  hi ha molta gent fumant

2 molts sorolls a la ciutat

3 hi ha pocs CAPS per atendre
problemes de salut

4 hi ha pocs centres recreatius i
boleres.
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1 disminuir la venta de cigarrets

2 que a les nits hi hagi meny sorolls.
que a les escoles hi hagin zones  per
gestionar l’estrés.

3 Construir més CAP.

4 Mes centres recreatius.
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MATERIAL a enviar a ciutadaniaadolescent@plaestel.org en finalitzar la sessió

- Document “Acta_Sessió 4_…” completada

mailto:ciutadaniaadolescent@plaestel.org

