
Punts forts

Punts febles

Propostes

Mirada de 
l'infant dins de 
l'urbanisme

Camins 
escolars 
elaborant-se 
des de l'any 
passat. Pa�s 
oberts i altres 
usos dels 
Centres 
educa�us

Prioritat 
inver�da

Creació de 
plataformes 
úniques amb 
prioritat per als 
i les vianants, 
minimitzant el 
trànsit de 
cotxes a les 
plaçes i 
afavorint 
l'accés 
universal a 
zones verdes i 
espais públics 
segurs, 
inclusius i 
accessibles. 
(Jardins de 
Joan Salvat 
Papasseit, 
Plaça 
Catalunya, 
Plaça Blanes...)

SIS, Canvi de 
paradigma: 
treball integral 
amb famílies

Es podrà 
treballar també 
als domicilis. i 
Atenció 
psicopedagògi
ca. Incloent la 
figura 
masculina

Treball molt 
coordinat 
entre els 
serveis

Col·laboració 
cap al mateix 
objec�u de 
protecció i en 
contra de la 
revic�mització.

Espais verds: 
espais de 
trobada i 
cohesió social

Espais verds a 
la ciutat: Parc 
Nou, Parc de la 
Solidaritat, 
Parc Fluvial, 
Parc Fondo 
d'en Peixo... 
Espais de 
trobada i 
cohesió social

Espais 
naturals: espais 
de convivència 
i foment de 
l'esport

Espais naturals 
de la ciutat: 
Parc Fluvial, 
Camí de la 
platja... com a 
espais de 
convivència.

Street workout 
al barri de San 
Cosme

Zona per a la 
pràc�ca de 
calistenia 
urbana (street 
workout) al 
barri de San 
Cosme (Parc 
Nou) com a 
recurs 
socialitzador, 
millorant la 
oferta 
d'ac�vitats a 
l'aire lliure. Hi 
ha un altre al 
Camí de la 
Platja

Taules de 
tennis de taula 
(Ping-pong)

Instal·lació de 
taules de 
tennis de taula 
a diversos 
espais de la 
ciutat (Parc 
Nou, jardins de 
la Ribera, 
Jardins de Cal 
Saboia...)

Skatepark als 
Jardins de la 
Ribera

Zona per a la 
pràc�ca 
d'skate. Un 
dels espais 
més complets 
de la provincia 
de Barcelona.

Jocs 
biosaludables: 
xarxa 
d'instal·lacions 
a l'aire lliure 
per a la 
pràc�ca 
d'esports

9 zones de 
jocs 
biosaludables 
repar�des per 
tot el municipi, 
inclusives i 
accessibles per 
a la pràc�ca 
d'esport a l'aire 
lliure.

Nucli 
urbà/casc an�c 
molt compacte 
i poc amigable 
per l'infant

Voreres 
estretes, sense 
xanfrans...

Poca 
il·luminació a 
motls carrers 
del Prat

Quan fem 
ac�vitats amb 
infants i 
adolescents a 
la tarda - 
vespre amb 
infants i 
adolescents 
tenen sensació 
d'inseguretat

Falten espais 
oberts per a 
joc lliure i 
experimentar 
especialment 
per a 
adolescents

Els 
adolescents no 
van al parc 
infan�l, van a 
la plaça i els 
usos de són 
limitats. Això 
porta 
problemes de 
convivència, 
parcs infan�ls 
ocupats per 
adolescents. 
Falta treballar 
amb 
adolescents la 
definició dels 
espais. 
Aglomeració 
d'adolescents a 
la plaça. No 
tenen una veu 
directa, ni 
en�tat que 
�ngui pes, no 
hi ha 
col·lec�us 
forts.

Manca 
accessibilitat 
dels espais per 
a persones 
amb mobilitat 
reduïda

Desconeixeme
nt dels espais 
de trobada 
dels 
adolescents

Ni com a 
famílies

Apropiació de 
l'espai de la 
gent gran, els 
infants també 
estan 
criminalitzats

L'ús dels espais 
està molt 
ordenat, els 
infants amb la 
pilota a la 
plaça genera 
conflec�vitat.... 
Manca una 
mirada de les 
necessitats de 
les families 
d'infants pe�ts 
en els diferents 
situacions i 
barris que no 
estan 
escolaritzats i 
potser estan 
en situacions 
de risc social.

Mal ús dels 
espais públics 
per falta oferta 
d'oci lleure 
nocturn 
d'adolescents

Fan un mal ús 
dels espais 
públics perquè 
no tenen 
espais de 
trobada ni 
ac�vitats d'oci, 
ni sa, ni de cap 
�pus. 
Ac�vitats de 
pagament no 
es fan

A l'Skateparc 
hi ha molts 
incidents entre 
joves

Un dels pocs 
llocs on hi ha 
grups de joves 
de diferents 
grups. Registre 
de trucades 
del 112.

A vegades por 
dels 
professionals 
que han de 
declarar o fer 
tes�monis 
judicials

Reben 
amenaces de 
les famílies

Infants que 
denuncien als 
pares/mares 
estan molt 
desprotegits

Molt di�cil 
accedir 
advocat, 
processos 
lents, jutjats 
poc amigables, 
molta  famílies

Potenciar els 
espais naturals 
de la ciutat per 
al lleure 
d'infants i 
adolescents 
especialment a 
Sant Cosme.

Fer ciutats 
amigues de la 
infància, amb 
més espais 
verds i de 
lleure(no parcs) 
i menys 
trànsit.Amb 
dissenys més 
ludics i més 
amables de la 
ciutat en 
general.

Sensibilització 
dels/les 
professionals 
de l'àmbit 
jurídic que 
treballen en 
assessorament 
a famílies amb 
infants i joves

Comentaris a 
les aportacions 
i propostes de 
noves 
propostes

Adaptar els 
usos dels 
espais verds 
per a 
adolescents.

Preguntar-ho a 
ells /elles 
perquè siguin 
espais de 
trobada

Oci juvenil, 
adolescents

Feminització 
dels espais

Il·luminació 
dels espais, 
adaptació dels 
espais tenint 
en compte els 
interessos, 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
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