
Punts forts

Punts febles

Propostes

Beques de 
lleure

Accés 
universal entès 
com un dret 
universal del 
lleure 
educa�u, 
espor�u i 
cultural.

Oferta 
Sociocultural i 
Forma�va molt 
àmplia i de 
fàcil accés

- Fàcil accés i 
sensibilitat per 
molts diversos 
temes. 
- Actualització 
i diversitat.

Norma�va 
d'usos per a la 
bona 
convivència

Norma�va 
d'usos de 
l'espai públic 
garan�nt la 
bona 
convivència de 
tots els usuaris 
(infants, joves, 
adults, gent 
gran) i 
entenent tot 
l'espai públic 
com a espai de 
trobada, 
integració i 
cohesió social. 
(pa�s oberts 
per a ac�vitats 
d'esport, 
places i carrers 
com punts de 
trobada, zones 
d'estada...)

OIAS

Oficina de 
tràmits socials 
que ajuda a 
que la població 
més vulnerable 
pugui fer els 
tràmits i 
recusos 
administra�us 
per accedir als 
ajuts per la 
infància.

Projecte SIS

Pot incidir en 
tracte just 
quan es posi 
en marxa

SOAF

Servei 
universal i 
gratuït dirigit a 
les famílies per 
la Criança 
Posi�va. 
Possibilitat de 
fer talers per 
abordatge del 
tracte just 
dirigit a 
famílies i a 
professionals 
del municipi.

Sector pe�t de 
Sant Cosme

- Dificultats 
d'accés que 
perme�n 
promoure el 
tracte just.

Adolescents 
oblidats i mal 
vistos, agrujat 
amb la Covid

Criminalització 
dels 
adolescents. 
Quan policia 
intervé en els 
grups 
d'adolescents a 
la plaça, és 
molt visible. 
No poden anar 
a altres espais, 
no hi ha punts 
de trobada, 
criminalització 
a les xarxes 
socials

Manca 
d'habitatge

Lleure 
discapacitats

Dificultats 
d'accés al 
lleure 
educa�u, 
espor�u i 
cultural per 
infants amb 
discapacitats 
�siques i 
intel·lectuals.

Mirada del 
infant i 
adolescents 
amb 
perspec�va de 
gènere

Com es 
construeixen 
els rols, 
estereo�ps i 
els mandats de 
cada gènere. 
Socialització 
diferencial de 
gènere. Com 
de diferent 
viuen el 
municipis nois 
i noies... quines 
relacions 
estableixen  i 
formes de 
tracte, com de 
diferent és la 
seva vivència 
del municipi i 
escolar, etc.

Ampliar la 
mirada 
coeduca�va

Als centres 
educa�us i a 
nivell de ciutat

Seguir atenent 
menors que 
pateixen 
diferents �pus 
de violències

Seguir atenent 
menors que 
pateixen 
diferents �pus 
de violències

Capsules 
forma�ves

Dirigit al 
professionals 
de la xarxa 
infància de 
prespec�va de 
gènere i 
coeducació.

Accés a la 
pàgina web

Millora de 
l'accés a la 
informació i 
l'ordre d ela 
mateixa

Sensibilització 
dels agents 
socials i veïnals 
envers els 
adolescents

Canviar la visió 
i el tracte als 
adolescents 
(cossos 
policials, 
comunitats de 
veïns, etc.)

Ampliació de 
les ofertes 
forma�ves per 
persones amb 
diversitat 
funcional

Ampliar 
recursos com 
l'IFE (adaptar 
més els 
serveis, variar 
la durada, etc.)

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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