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OBJECTIUS

S'han assolit els objectius. El temps de la sessió és bastant just. Hem pogut recollir inquietuds i
propostes. També hem pogut ficar les competències, però no hem pogut fer la posada en comú.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: (acords finals)

● Inquietuds i propostes de DISTRICTE:

Inquietud Proposta de millora Hipòtesis de
competència

1. Que fiquin més ombres perquè fa
molta calor a l’estiu

2. Neteja als carrers

3. Arreglar els carrers / Les voreres es
trenquen perquè els arbres necessiten
més espai per créixer i els cecs es
poden caure.

4. Que hi hagi més seguretat en els
parcs perquè no hi hagi baralles / o
perquè de vegades segresten nens

5. Més espais per adoptar gossos

6. Quan creues el carrer alguns cotxes
es salten els semàfors i si és elèctric i
no el veus et poden atropellar

7. Molts carrers sense carril bici i les
bicis i patinets passen molt a prop dels
vianants

8. Que el camió de les escombraries

1. Ficar carpes per tenir més ombres

2. Més treballadors de neteja / Fer
més papereres / Que passi més
sovint el camió de la neteja (però en
hores raonables)

3.  Arreglar les voreres deixant més
espai sota terra per les arrels dels
arbres

4. Controlar més a les persones /
Pares més responsables / Posar més
seguretat

5. Comprar un local, menjar… tot
perquè es puguin adoptar animals

6. Que vigilin els carrers i multin els
que es salten els semàfors

7. Posar més carrils bici perquè no
passin pel mig de la vorera i perquè
la gent faci servir més la bici i no el
cotxe

8. Que canvien l’horari

1. Generalitat

2. Ajuntament/
Generalitat

3. Generalitat

4. Ajuntament

5. Ajuntament

6. Generalitat

7. Ajuntament

8. Ajuntament



passa massa d’hora i desperta a
tothom

● Inquietuds i propostes de CIUTAT:

Inquietuds Proposta de millora Hipòtesis de
competència

1. Més arbres i plantes

2. Més pistes per fer esport / exercici

3. Que hi hagi menys robatoris i
okupas

4.  Violència masclista i homòfoba

5. Persones consumidores de alcohol

6. La contaminació

7. Més farmàcies

8. Ajudar als sense sostre

1. Espais verds per plantar arbres

2. Diners per comprar les eines / Fer
més poliesportius municipals

3. Més policia / Més càmeres de
seguretat

4. Donar més seguretat a la gent /
Més acceptació del col·lectiu
LGTBIQ+

5. Crear més centres per persones
que consumeixen alcohol

6. No fer servir molt el cotxe /
Reciclar més, reduir més, reutilitzar
més / Més escombraries

7. Treure locals innecessaris i posar
farmàcies

8. Que l’Ajuntament els hi doni les
mateixes oportunitats que a
nosaltres

1. Ajuntament

2. Ajuntament /
Generalitat / Estat

3. Ajuntament /
Generalitat / Estat

4. Generalitat /
Estat

5. Ajuntament /
Estat

6. Ajuntament /
Generalitat / Estat

7. Ajuntament

8. Ajuntament /
Generalitat / Estat


