
Punts forts

Punts febles

Propostes

Moltes zones 
de joc infan�l 
(66) s'amplien 
(edat ús de 0 a 
12 anys)

Es treballa 
l'accessibilitat 
a zones de joc, 
3 adaptades, 
repar�des pel 
municipi, 
El projecte 
"pressupostos 
par�cipa�us" 
ha generat un 
debat obert 
sobre aquest 
tema, i s'ha 
obervat que la 
millora dels 
espais d'oci 
infan�l, era 
una demanda 
ciutadana. 66 
zones de jocs a 
tot el municipi, 
9 d'aquestes 
zones de jocs 
ubicades al 
Barri de San 
Cosme.

Programa Salut 
a les escoles i 
ins�tuts

Formació en 
àmbits 
diferents 
(sexualitat, 
drogues, 
empa�a, 
emocional, 
alimentació...) 
Fan un 
recorregut 
durant els anys 
de formació en 
salut

Educació i 
Acompanyame
nt educa�u

Mesures 
compensatòrie
s, temps fora 
escola, igualtat 
oportunitats. 
Vetllar per a la 
escolarització 
o 
acompanyame
nt de famílies 
en la pe�ta 
infància des de 
diferents 
serveis.

Diversitat 
d'ac�vitats

Hi ha una 
oferta molt 
amplia 
d'ac�vitats 
adreçades a 
infants i 
adolescents

Xarxes ac�ves 
de coordinació 
molt 
opera�ves i 
funcionals.

Accés cultural 
molt divers

Es fan moltes 
ac�vitats per a 
infància i 
adolescència, 
vinculades al 
projecte 
intereseccions 
que és referent 
a nivell 
espanyol

Ac�vitats 
d'es�u

Amplia oferta 
d'ac�vitat 
extraescolar 
durant la 
campanya 
d'es�u

Sant Cosme hi 
ha més 
població 
infan�l però 
concentrada 
en una zona 
del barri

Més zones de 
joc. Potencial 
d'espais 
públics i 
naturals per fer 
més ac�vitats 
pels infants. 
Població gitana 
especialment 
es fa adult 
l'infant i 
l'adolescent 
abans.

Manca de zona 
infan�l a Sat 
Cosme

Manca de zona 
infan�l propera 
i preferència 
per a anr a 
zones lúdiques 
fora del barri 
evitant 
conflictes i 
socialitzant 
amb d'altres

Treball de la 
salut mental 
amb els joves

Descens de la 
pràc�ca 
espor�va 
femenina  a 
l'entrar a la 
secundària

Sensibilització 
envers la 
socialització  
que perme� 
gaudir de 
l'entorn proper 
(PASC). Cercar 
elements 
"facilitadors".

Cercar 
elements 
"facilitadors"

Agents cívics

Incorporació 
d'agents cívics 
de convivència 
i/o 
dinamitzadors 
comunitaris a 
zones lúdiques

Generar espais 
tranquils, 
amables i 
pacificadors de 
caire lúdic

Ampliar i 
enfor�r les 
xarxes de 
coordinació 
amb serveis 
municipals  i 
en�tats

Treball de la 
ges�ó 
emocional que 
garanteixi la 
salut mental en 
temps de covid 
i futur post 
covid. Garan�r 
nous recursos 
des de la Xarxa 
de salut 
mental.  
Treball al 
catàleg de 
serveis 
educa�us.

Fomentar 
l'intercanvi 
d'accions amb 
ac�vitats 
atrac�ves amb 
la resta de la 
ciutat que 
afavoreixin la 
par�cipació i 
convivència a 
Sant Cosme

Catàleg 
d'accions 
extraescolars, 
socioeduca�ve
s i familiars 
que facili�n 
l'accessibilitat i 
cerca per part 
de famílies, 
infants i 
adolescents. 
Un catàleg a 
l'es�l de l'es�u.

Pa�s oberts a 
Ins�tuts

Reflexionar 
sobre la 
necessitat 
d'obrir els pa�s 
als ins�tuts 
ampliant la 
oferta d'espais 
per a la 
pràc�ca 
d'esports dels 
joves garan�nt 
la convivència 
amb la resta 
d'usuaris de 
l'espai públic.

Aportar noves 
idees en el 
camp espor�u 
femení. 
/treball Club 
Esport Jove) 
des de la 
primària pel 
moment de 
transició a la 
secundària.

Sensibilització i 
foment de 
l'esport a la 
secundària 
especialment 
amb les noies.

Fer més 
difusió de les 
en�tats lleure

Es troben a 
faltar més 
en�tats 
dedicades al 
lleure infan�l i 
juvenirl. �pus 
esplais. 
POTENCIAR 
les ja existents.

Nouvingut i 
nouempadrona
ment.

Afavorir l'accès 
i atenció no 
només a SS i la 
resta de 
serveis. 
Enfor�ment de 
xarxes ac�ves.

Accès a la 
tecnologia 
amb un bon ús 
i seguretat

Enfor�r les 
coordinacions 
per a l'atenció 
integral d'inf, 
adolescents i 
famílies

Comentaris i 
nous punts 
forts

Comentaris a 
les aportacions 
i propostes de 
nous punts 
forts

Comentaris i 
nous punts 
febles

Comentaris a 
les aportacions 
i propostes de 
nous punts 
febles

Comentaris i 
noves 
propostes

Comentaris a 
les aportacions 
i propostes de 
noves 
propostes
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