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OBJECTIUS

S'han assolit els objectius. El temps de la sessió és bastant just i s’han produït problemes tècnics per
projectar les imatges, el que ha restat més temps a la sessió. Hem pogut recollir inquietuds i
propostes. Tot i explicar les competències, no les hem pogut ficar.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: (acords finals)

● Inquietuds i propostes de DISTRICTE:

Inquietud Proposta de millora Hipòtesis de
competència

1. Patinets elèctrics que van fora del
carril bici i van ràpids / Bicicletes i
patinets a molta velocitat / sense
respectar semàfors

2. Falten espais esportius

3. Que hi hagi menys brossa

4. Més seguretat

5. Falta d’arbres

1. Que els patinets i bicicletes tinguin
segur / Fer més carrers peatonals /
Ficar més semàfors

2. Que hi hagi un camp de futbol per
a noies / ficar pistes per jugar a
futbol americà i altres varietats
esportives com el beisbol.

3. Modificar el porta a porta / Posar
contenidors més grans al carrer

4. Més policies i càmeres

5. Fer parcs amb més arbres

1.

2.

3.

4.

5.

● Inquietuds i propostes de CIUTAT:

Inquietuds Proposta de millora Hipòtesis de
competència

1. Més seguretat

2. Que el preu del gimnàs augmenti

3. Que la gent es baixi la mascareta

1. Ficar més centres de pràctica de
defensa personal o arts marcials

2. Més espais públics d’esport

3. Fer campanyes de sensibilització

1.

2.

3.



4. Por que la gent caigui a les vies del
tren

5. Falta de zones verdes

6. Que et “doxegin”

7. Que els nens i nenes comprin
begudes energètiques

8.

9.

10.

4. Ficar tanques a tots els metros

5. Més zones verdes / Més parcs
naturals

6. Més vigilància al TikTok de nens i
nenes de menys de 12 anys

7. Regular la venda de begudes
energètiques

8. Més CAP/ diners per Hospitals

9. Més vigilància

10. Wifi gratis a tots els carrers

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.


