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Continuar desenvolupant accions 
lligades als eixos de treball dissenyats, 
com són la cultura i el lleure, la salut i la 
igualtat, l’emergència climàtica, la 
mobilitat i l’espai públic educatiu, i per 
últim, la comunicació.

Representació a escala catalana a 
través del CNIAC (Consell Nacional 
d’Infància i Adolescència).

Encàrrecs inicials

Formació personal en participació ciutadana 
i fomentar la cohesió de grup, el compromís 
i la responsabilitat.

Establir i impulsar processos, iniciatives i 
pràctiques de participació regulars que 
fomentin accions pensades i 
desenvolupades amb i per als propis 
adolescents.



  

Grups on s’ha fet l’activitat de recerca
La dinàmica s’ha realitzat a 30 grups
amb un total de 729 participants adolescents.



  

Temes que s’han prioritzat

Altres: 
xarxes 
socials, 
esports i 
videojocs



  

Llistat de propostes d’activitats i accions 
Lleure
● Discoteca (8)
● Sortides de descoberta 

del medi i la ciutat (5)
● Concursos –de talents, 

fotos, dibuix, etc– (8)
● Jocs al carrer (3)
● Masterchef (2)
● Scape Room (2)
● Karaoke
● Activitats entre instituts i 

caus o esplais

Educació
● Tallers extraescolars: 

autodefensa, primers auxilis, 
cuina, teatre, manualitats 
(12)

● Xerrades educatives (7)
a) salut mental, consums, 
igualtat i sexualitat (15) 
b) bullying, cyberbulling i 
violència
c) Drets Humans
d) racisme (3)
e) millorar les xerrades de 
sexualitat als instituts

● Aula d’estudi amb suport
● Assignatura de 

respecte/valors 

Espai Públic / Mobilitat
● Més cistelles de bàsquet
● Pistes de skate
● Més autobusos 

(freqüència) (3)
● Ciutat més inclusiva 

(mobilitat, autobusos) 
● Equipaments esportius 

d’ús lliure
● Espai de trobada jove 

amb ús lúdic
● Més / millor carril bici 

(connectivitat entre 
instituts)

● Fer tallers de henna a la 
Festa Major

Lleure
● Discoteca (8)
● Sortides de descoberta 

del medi i la ciutat (5)
● Concursos –de talents, 

fotos, dibuix, etc– (8)
● Jocs al carrer (3)
● Masterchef (2)
● Scape Room (2)
● Karaoke
● Activitats entre instituts i 

caus o esplais

Educació
● Tallers extraescolars: 

autodefensa, primers auxilis, 
cuina, teatre, manualitats 
(12)

● Xerrades educatives (7)
a) salut mental, consums, 
igualtat i sexualitat (15) 
b) bullying, cyberbulling i 
violència
c) Drets Humans
d) racisme (3)
e) millorar les xerrades de 
sexualitat als instituts

● Aula d’estudi amb suport
● Assignatura de 

respecte/valors 

Recollides a les dinàmiques grupals a l’octubre  



  

Llistat de propostes d’activitats i accions 

Esports
● Torneig d'esports (11)
● Jornada esportiva (3)
● Relleus -Atletisme- (2)
● Espais oberts per poder 

practicar diferents esports
● Estirada de corda
● Torneig de futbol / inter-

escolar (2)
● Sortides en bici (2)
● Classes de natació
● Torneig de globus (2)

Cultura
● Concerts (11)
● Saló del manga a la ciutat
● Debats (3)
● Espectacles (màgia, etc)
● Activitats temàtiques
● Cinema per joves (5)
● Teatre - amb perspectiva 

jove- (2)
● Clubs de lectura
● Activitats vinculades a les 

festivitats
● Fires de llibres
● Exposicions a l’aire lliure

Tecnologies
● Torneig e-sports (4)
● Torneig de videojocs (4)
● Un espai per carregar 

eines electròniques (2)
● Aplicació per conèixer 

gent de la ciutat
● Millorar la web municipal

Medi Ambient
● Portes obertes a la 

protectora d’animals
● Xerrades Medi Ambient

Recollides a les dinàmiques grupals a l’octubre  



  

Llistat de propostes per la Zona Jove del GRA

● Concerts 
● Cinema (5)
● Espai de jocs recreatius (2)
● Torneig de videojocs (3)
● Xerrades
● Karaoke (2)
● Concursos (3) 
● Sala d’estudi / Reforç 

escolar
● Espai de relació (4)
● Sala de ball

● Kahoot
● Intercanvis culturals
● Pic-nic
● Club de lectura (3)
● Restaurant / Bar
● Tallers  -dansa, pintura, 

ioga, ,etc- (3)
● Entrenament d’esports
● Espectacles
● Monòlegs 

Recollides a les dinàmiques grupals a l’octubre  



  

Llistat de propostes Pressupostos Participatius

Tecnologies
● Tallers de creació i 

disseny de videojocs 2 
● Punts d'internet gratuït 3 
● Millorar les xarxes de wifi 

en instituts, centres 
culturals i de lleure 3

● Wifi gratuït pel carrer
● Llocs per carregar cotxes 

i patinets elèctrics 3

Espai públic
● Lavabos públics
● Control policial a les places 

on es reuneixen els més 
joves

● Reformar la ciutat perquè 
sigui més inclusiva

● Canviar el sistema de neteja 
dels carrers

● Posar tapes a les 
escombraries, si no surten 
volant.

● Millora de les voreres
● Més zones verdes 4
● Millorar l'EMT (el pati). Tenir 

un espai tancat de lleure

Lleure
● Espais públics per fer 

ioga, balls, gimnàstica... 
amb experts i preus 
assequibles.

● "Lloreria" per anar a 
plorar

● Habilitar un espai per als 
joves on s'hi puguin fer 
activitats (discoteca per 
exemple).

● Crear espais d'ajuda 
escolar.

Recollides a les dinàmiques grupals a l’octubre  



  

Llistat de propostes Pressupostos Participatius

Emergència climàtica
● Posar més plaques solars 

als edificis de l'ajuntament.
● Potenciar l'ús de plaques 

solars als domicilis 
personals (anuncis, 
cartells).

Mobilitat
● Posar més gàbies (de 

bicicleta i patinets) prop dels 
instituts, centres culturals o 
de lleure 6

● Lloguer de bicicletes/patinets
● Semàfors i fanals (per 

exemple, que no els tapin els 
arbres).

● Carrils bici fins a l'escola
● Aparcaments de bicis a les 

escoles
● Bicing escolar

Esports
● Reformar els skates 

parks 8
● Circuits per bici i BTT
● Més espais i pistes 

d'esport (futbol, bàsquet, 
handbol, beisbol, 
voleibol).

● Poliesportiu gratuït i 
públic

● Habilitar un camp de 
futbol sala

● Xarxa de carrils bici 

Recollides a les dinàmiques grupals a l’octubre  



  

Idees per als PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 
Estratègies escollides i votades a la sortida – 6 nov. 

Més gàbies de bicis

SÍ 70% - NO 26% - ABS 4% 

Ampliació skatepark del Congost

SÍ 92% - NO 8% - ABS 0% 

Més wifi gratuït al carrer

SÍ 83% - NO 0% - ABS 17% 

Inici Parc Puig de les Forques

SÍ 70% - NO 0% - ABS 30% 

Carrers dels instituts sense cotxes

SÍ 83% - NO 0% - ABS 17% 

Pista polivalent Parc Firal

SÍ 87% - NO 0% - ABS 13% 



  

Idees prioritzades CULTURA I LLEURE
Estratègies escollides i votades a la sortida – 6 nov. 

Espai de «Lloreria»

SÍ 62% - NO 5% - ABS 33%

Espai de Disco Jove

SÍ 92% - NO 0% - ABS 8%

Concerts amb grups locals

SÍ 92% - NO 0% - ABS 8%

Espai Karaoke «JustDance»

SÍ 92% - NO 0% - ABS 8%



  

Idees prioritzades SALUT I IGUALTAT 
Estratègies escollides i votades a la sortida – 6 nov. 

Campanya/xerrades
Drets Humans/xenofòbia

Vots SÍ 100%

Xerrades sexualitat i 
diversitat sexual. 

Accions de divulgació 
en vídeos casolans

Vots SÍ 100%
Xerrades a 5è i 6è Primària 

sobre menstruació, 
sexualitat, etc

Vots SÍ 100%



  

Idees prioritzades per a la Zona GRAJOVE 
Estratègies escollides i votades a la sortida – 6 nov. 

Torneig de videojocs

Vots SÍ 50% - NO 50%

Intercanvis culturals

Vots SÍ 100%

Xerrades diverses

Vots SÍ 100%

Concerts/espectacles

Vots SÍ 100%
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