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1. Presentació del procés L’H on  dels barris 

 

El febrer de 2013 L’Hospitalet de Llobregat va iniciar un procés de reflexió estratègica 

participativa amb la ciutadania.  

L’Hospitalet va decidir seguir una via en què aixeca la mirada i imagina el futur per 

afrontar-lo amb garanties d’èxit, sense deixar de gestionar el present amb la màxima 

eficàcia possible per garantir que cap persona es quedi al marge del progrés, dels 

drets socials o de l’estat del benestar. El primer pas va ser dibuixar el camí de forma 

col·lectiva obrint un procés de planificació estratègica anomenat L’Hospitalet on. El 

futur per endavant. En aquest procés participatiu més de 1.200 ciutadanes i 

ciutadans van participar activament de forma presencial en la reflexió i el debat 

sobre la direcció de la nova transformació de la ciutat, sumades a d’altres 6.000 

persones que ho varen fer mitjançant les xarxes socials. No va ser una estratègia feta 

des de dalt o per un grup d’experts. Va ser estratègia feta mitjançant la participació 

activa dels ciutadans i de les ciutadanes de L’Hospitalet que van voler mostrar el seu 

compromís amb la ciutat. 

 

Per tal de fer aterrar aquesta reflexió estratègica en els districtes i en els barris, 

aquest 2017 s’inicià un nou procés de reflexió estratègica participada  anomenat 

L’Hospitalet ON dels Barris, amb els objectius següents: 

 Alinear els objectius dels districtes i dels barris amb l’estratègia global de 

ciutat a partir d’una visió compartida amb la ciutadania. 

 Afavorir l’especialització dels districtes i barris com a element de 

competitivitat. 

 Posar en valor la força de la societat civil a L’Hospitalet, tant de les entitats 
com de la ciutadania a títol individual. 

 Aprofundir en les dinàmiques de govern obert i transparent, que té com a 

element central la participació ciutadana. 

  Potenciar i activar el Consell de Districte com a motor de la participació al 

barri. 

 Promoure activament la pluralitat, la convivència, la cohesió social i la 

coresponsabilitat. 

“L’H ON dels Barris” és un procés participatiu que té per finalitat generar una visió 

compartida amb la ciutadania sobre el posicionament, objectius de futur i 
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actuacions a impulsar als districtes i barris de la ciutat. Hi poden participar totes les 

persones que viuen o que treballen a L’Hospitalet i que vulguin opinar i aportar idees 

per millorar els barris. Consta de tres fases:  

 Diagnosi: el barri que tenim 

 Visió: el barri que volem 

 Propostes: què cal fer 

 

2. L’H on dels barris en infants i joves 
 

Francesco Tonucci defensa un model de gestió de la ciutat focalitzat en les 

necessitats dels nens i nenes, i amb la seva obra La città dei bambini, escrita a l’any 

1997, pretén retornar la veu i la capacitat de participar als infants, per tal de crear un 

model de ciutat més acollidor i segur per a tothom.  

‚La primera y más importante acción que ha de emprenderse es la de dar a los niños 

el papel de protagonistas, darles la palabra, permitirles expresar opiniones; y los 

adultos ponernos en actitud de escucharlos, de desear comprenderlos y con 

voluntad de tomar en cuenta aquello que dicen. (Tonucci, F. 1997: 53)‛ 

 

En el marc del procés participatiu LHON dels barris, la Regidoria de Participació 

Ciutadana de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat no pot deixar d’escoltar la 

veu de tota la població, inclosos els menors d’edat, ja que el futur de la ciutat  és de 

tothom: dels adults i dels menors.     

Diferents canals han possibilitat la participació de gran part de la ciutadania de 

L’Hospitalet: les sessions presencials, les xarxes socials, les butlletes del procés 

(urnes a equipaments municipals, campanya d’informadors al carrer, campanya 

comunitats de veïns i col·laboració d’entitats), i la web de participació de 

l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat ( www.lhon-participa.cat ).  

Aquest últim canal ha sigut el que més participació ha acollit en termes quantitatius, 

ja que totes les butlletes recollides a les bústies que hi ha a diferents punts clau de la 

ciutat, així com les omplertes amb ajut dels informadors/es de carrer, han sigut 

vessades a la plataforma web de LH on dels barris per tal de tenir tota la informació 

en únic repositori accessible i l’abast de tothom.  

http://www.lhon-participa.cat/
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D’altra banda, en virtut de la Llei Oficial de Protecció de Dades i tal i com s’assenyala 

en les ‚Condicions generals‛ de la plana web lhon-participa.cat , no es poden 

publicar a les xarxes socials les butlletes omplertes per menors de setze anys.  

Tanmateix, com el procés participatiu ‚Lhon dels barris‛ vol incloure la seva opinió i 

visió dels barris, en aquest document es presenta un informe de resultats del procés 

on es recull la participació mitjançant les butlletes dels menors de 16 anys.  

Una part molt significativa de la informació utilitzada per redactar aquest informe i 

analitzar les opinions del jovent de la ciutat, ha sigut obtinguda de la  10a Jornada 

Formativa per a Consellers i Conselleres Escolars i Delegats i Delegades de 

Classe, la qual es va celebrar el 27 de gener de 2017, en el Centre Cultural la Bòbila. 

Un dels punts de l’ordre del dia de la sessió va ser Com vols que sigui el teu barri? 

Participa a LHon dels barris!, a càrrec de la Regidoria de Participació Ciutadana. 

D’allà van sortir moltes idees plasmades en l’actual informe.   

Aquestes jornades es presenten com un espai de trobada i formació per a joves que 

estan implicats de forma activa en el seu centre d’estudis (delegats de classe, 

consellers escolars, mediadors, membres del Consell de Nois i Noies, etc.)  Les 

Jornades varen ser organitzades per la regidoria d’Esports i Joventut, mitjançant 

l’Oficina Jove,  i és la cloenda d’un programa de participació, dinamització i formació 

dels joves als   centres d’educació secundària  durant el curs escolar.  

 El fet d’haver inclòs en la 10a Jornada un punt dedicat al procés participatiu LH on 

dels barris, ha donat l’oportunitat, a infants i joves, de posar en pràctica les seves 

capacitats de crítica, per detectar les necesitats i prioritats del seu barri; i de 

responsabilitat, per definir propostes de millora. Aquesta implicació dels menors a la 

vida de la ciutat s’emmarca en la Carta de ciutats educadores, en què la ciutat és 

concebuda com un agent educatiu, que es transforma i millora gràcies a l’educació, i 

es beneficia de poder escoltar l’opinió i la visió dels nois i noies de la ciutat. 

 

 

 

 

https://www.lhon-participa.cat/pages/terms-and-conditions
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3. Infants i joves participen. Qui són i què diuen? 

3.1 Contextualització 

Per poder entendre les opinions i visions dels infants i joves de la ciutat, és necessari 

contextualitzar aquest grup de ciutadans, tenint en compte la fase del cicle vital on 

es troben i les circumstàncies que els envolta.  

Per dur a terme aquesta contextualització, hem partit del material ja present i a 

l’abast de la ciutadania: la informació i les conclusions exposades en el Pla Local de 

Joventut 2016-2019, en el qual es fa un anàlisi molt acurat de la realitat juvenil i de les 

polítiques de joventut a L’Hospitalet de Llobregat, a càrrec de la Diputació de 

Barcelona. Una anàlisi que ha permès que els resultats obtinguts en el procés LHON 

dels barris infants i joves es dotin de sentit i coherència amb la realitat de la ciutat. 

 

Pel que fa  a les principals dades sociodemogràfiques del col·lectiu de joves, val a dir 

que, segons el Pla Local de Joventut 2016-2019, el 33,5% de la població jove de 

L’Hospitalet té nacionalitat estrangera, i el 43,2% dels i les joves han nascut a un 

altre país. En quant als nivells formatius de la població jove de la ciutat, la proporció 

de persones sense titulació és, a L’Hospitalet, quatre punts superior a la de la 

província de Barcelona i a la del conjunt del territori català. Aquestes dades 

repercuteixen en la taxa d’atur juvenil, que a L’Hospitalet de Llobregat és del 34,4% 

de la població d’entre 16 i 34 anys, dos punts per sobre de la mitjana de Catalunya.  

3.2 Dades socio-demogràfiques dels participants  

Pel que fa al perfil social demogràfic dels infants i joves que han participat en LHON 

dels barris, val a dir que un 55,2% dels qüestionaris han estat resposts per noies, 

mentre que un 44% ha estat omplert per nois1.   

Pel que fa a l’origen territorial dels participants, destaca amb el 26,7% els i les joves 

que  són del barri de Santa Eulàlia, molt per sobre del 15,5% dels participants que 

provenen del barri La Florida, o del 12,1% dels originaris del barri de La Torrassa.  

                                            
 
 
 
 
1
 Un 0,9% que no ha contestat sobre el  sexe  
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Seguidament, un 9,5% procedeixen del barri de Pubilla Cases; UN 8,6% del barri de 

Bellvitge; un 7,8% del barri d’El Centre o dels barris de Collblanc i Sant Josep, 

ambdós amb un 6%.  Amb menor percentatge hi ha els participants que són 

originaris del barri de Sanfeliu amb un 4,3%.  

Per últim, amb menys percentatge de participants trobem els barris de El Gornal 

amb 1,7% i, Can Serra i Les Planes amb un 0,9% cadascun.  

Gràfic I. Participants segons sexe i barri 

 

segons sexe        segons barri 
 

 

 

 

 

 

 

 

Per a una anàlisi comparitiva més acurada, s’han extret les dades demogràfiques de 

l’Anuari estadístic de la Ciutat de L’Hospitalet 2016, i s’ha realitzat una comparació 

entre el percentatge de participants en el procés participatiu LHON dels barris 

(menors de 16 anys) de cada un dels districtes i el percentatge de població que hi viu 

a cadascun dels districtes respecte el total de la ciutat.   

En aquest sentit, s’observa una relació directa entre l’origen territorial dels 

participants en el procés amb el percentatge que representa la població del Districte 

respecte el total de població de la ciutat, amb l’excecpció del districte III.  
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Gràfic II. Comparació participants amb habitants, segons districte 

 

 

 
Pel que fa a l’edat dels participants en el procés, el gruix dels participants tenen 

edats compreses entre 14 i 15 anys amb un 79,3% del total, i un 19% tenen edat de 

12 i 13 anys. I per últim, el 2% restant tenen altres edats o no han contestat. 

Gràfic III. Participants, segons grups d’edat 
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4. Quins són els temes prioritaris del teu barri? 
 

Per tal de realitzar una anàlisi integral dels temes que creuen prioritaris el jovent de 

la ciutat de L’Hospitalet de Llobregat, s’ha portat a terme una comparació entre les 

dades extretes del Pla Local de Joventut 2016-2019 i les dades obtingudes en el 

procés participatiu LHON dels barris.  

La següent taula mostra una llista de temes d’interès ciutadà, prioritzada pel jovent 

de la ciutat en el marc de l’elaboració del Pla Local de Joventut 2016-2019. La salut i 

l’educació apareixen com a temes més prioritaris, seguit de temes relacionts amb 

l’economia i l’ocupació. La delinqüència i la conviviència també són temes que 

preocupen prou. 

Taula I. Rànquing de temàtiques d’interès/preocupació dels enquestats 
1 Salut 

2 Educació 

3 Crisi Econòmica 

4 Atur 

5 Incertesa cap al futur 

6 Assumptes personals 

7 Delinqüència 

8 Habitatge 

9 Convivènca 

10 Drogues 

11 Política 

12 Incivisme 

13 Brutícia 

14 Falten Parcs 

15 Immigració  

Font: Pla Local de Joventut 2016-2019 

 

En LHON dels barris, a la pregunta Quins són els temes que trobes que són prioritaris al 

teu barri? La resposta era tancada amb 11 àmbits diferents a escollir com a 

prioritaris. Els i les participants tenien l’opció de marcar fins a quatre temes, i 

cadascun dels percentatges fa referència al nombre de participants que ha votat una 

prioritat, respecte al total de participants joves en el procés.  
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Arribats a aquest punt, és important realitzar una aclariment metodològic sobre la 

validesa dels resultats des d’un punt de vista estadístic o científic. Donada la mostra 

total (N=106) dels qüestionaris, en cap cas podem assegurar cap mena de 

representativitat o fiabilitat estadística. La mostra, a diferència del procés Lhon 

dels barris per a majors d’edat, no ens permet fer cap mena de conclusions fiables. 

No obstant, donat que el compromís en el marc del procés participatiu era sentir la 

veu de tots els veïns i veïnes de la ciutat independentment de la seva edat, s’ha 

volgut recollir un informe paral·lel i no perdre la visió i la perspectiva del menors de 

16 anys. 

Aclarit aquest punt de caràcter metodològic, val a dir que el jovent de la ciutat ha 

respós majoritàriament la Neteja (59%) i l’Urbanisme i espai públic (54%). A 

continuació trobem la Sanitat i salut (41%), l’Educació i formació (39%) i la 

Convivència i civisme (38%). En segon terme, han sortit esmentats els Equipaments i 

Serveis públics (28%); el Medi ambient i sostenibilitat (25%); l’Activitat econòmica i 

ocupació (24%); el Transport públic (23%), i les Activitats d’oci, culturals i de lleure 

(22%). En darrer terme, trobem el tema de l’Habitatge amb un 16%.  

La sanitat i la salut ocupen el tercer lloc, a diferència de les dades del PLJ, on ocupa 

la primera posició de les preocupacions. L’educació ocupa posicions similars en 

ambdòs processos.  

La neteja, en canvi, ha sigut un tema molt recurrent en LHON dels barris, i menys 

prioritari en el PLJ. Val a dir, però, que, en termes generals, els temes que preocupen 

i creuen prioritaris el jovent de la ciutat no difereixen d’ambdós processos 

participatius (PLJ i Lhon dels barris).  

D’altra banda, un tema recurrent com a prioritari pels i les participants joves, tot i 

que no formava part de la resposta tancada, ha sigut la Seguretat, que és una 

prioritat a fer front segons el 10% dels i les joves participants.  

Més endavant es podran apreciar quines són les accions de millora proposades pels 

mateixos joves de L’Hospitalet per a donar resposta a aquestes situacions 

assenyalades com a prioritàries. 
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Gràfic IV. Prioritats del barri en percentatge sobre el total de votacions de la 

ciutat 

 

Per tal de fer un anàlisi més concret i focalitzat per barris, analitzarem les prioritats 

esmenades pels participants, segons el barri del qual han opinat. En alguns casos, 

però, donat que la mostra singular per barri era tan minsa que s’ha vist adient 

agrupar les dades a escala de  districte. 

4.1 Prioritats del Districte I 

4.1.1 Barri El Centre 

En el Centre de L’Hospitalet ressalten dues prioritats des del punt de vista de la 

joventut: l‘urbanisme i espai públic (78%) i la neteja (67%), en la línia dels 

percentatges a nivell de ciutat. A continuació es troba la convivència i civisme (44%), 

així com la sanitat i salut, i l’educació i formació amb un 33% de votacions cadascun 

dels temes, sobre el total dels joves participants al barri. 
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Gràfica V. Prioritats d’ El Centre en percentatge sobre el total de votacions del 

barri 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

4.1.2 Barri Sanfeliu 

En quant al barri de Sanfeliu, es dóna més importància de manera clara a 

l’urbanisme i espai públic (60%), en la mateixa línea que el barri d’El Centre. Seguit 

de l’activitat econòmica i ocupació, el transport públic, la neteja, l’educació i 

formació, sanitat i salut; tots aquests temes amb un 40% dels joves votants del barri. 
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Gràfic VI. Prioritats de Sanfeliu en percentatge sobre el total de votacions del 

barri 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

4.1.3 Barri Sant Josep 

Pel que fa al barri de Sant Josep, els i les participants prioritzen clarament en 

l’urbanisme i espai públic (71%), en la mateixa línea que els barris veïns del districte 

I, El Centre i Sanfeliu. Continuant amb la convivència i civisme (57%). Després es 

troben els temes d’activitat econòmica i ocupació, neteja, educació i formació amb 

43% dels votants cadascun dels àmbits.  

 

Gràfica VII. Prioritats de Sant Josep en percentatge sobre el total de votacions 

del barri 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

4.2 Prioritats del Districte II 
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4.2.1 Barri Collblanc 

Al barri de Collblanc, hi ha una clara predominància de l’urbanisme i espai públic 

com a prioritat, amb un 71% de votacions sobre el total del barri. Aquesta 

priorització és similar a la que fan al districte I. La qual és seguida per altres quatre 

temes que han obtingut un 43% de votants joves: neteja, educació i formació, 

convivència i civisme i medi ambient i sostenibilitat. 

 

Gràfica VIII. Prioritats de Collblanc en percentatge sobre el total de votacions 

del barri 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

4.2.2 Barri La Torrassa 

 

En La Torrassa els participants joves han prioritzat clarament en la neteja amb un 

79%, i en l’urbanisme i espai públic amb 64% de vots, en segon lloc, de manera 

coherent amb allò que observen com a prioritari en els barris ja mostrats. En tercer 

lloc trobem l’educació i formació amb 50% de vots destinats. A continuació, amb un 

29% cadascuna de les següents prioritats: activitat econòmica i ocupació, habitatge, 

medi ambient i sostenibilitat.  
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Gràfica IX. Prioritats de La Torrassa en percentatge sobre el total de votacions 

del barri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Prioritats del Districte III 

4.3.1 Barri Santa Eulàlia i Granvia 

Degut a que no hi ha suficients dades com per analitzar les prioritats d’aquest 

districte de manera específica per cada barri, l’anàlisi s’ha realitzat de manera 

agregada. 

Els participants joves s’han decantat per prioritzar la sanitat i salut (65%), dada que 

ressalta en comparació a allò que han prioritzat des dels altres barris. Seguidament 

de l’urbanisme i espai públic (45%), dada totalment coherent amb la línea que s’ha 

observat fins ara. Continuant amb equipaments i serveis públics, i convivència i 

civisme; amb 39% cadascun dels temes. I, la neteja amb un 35% dels votants joves 

del districte. 
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Gràfica X. Prioritats de Santa Eulàlia i Granvia en percentatge sobre el total de 

votacions del barri 

 

4.4 Prioritats del Districte IV 

4.4.1 Barris Les Planes i La Florida 

Degut a que la mostra per barris ha estat insuficient com per analitzar les prioritats 

en el  Districte IV de manera específica a cada barri, en aquest cas l’anàlisi també s’ha 

portat a terme de manera conjunta. 

 

En el districte IV s’assenyala clarament com a prioritat la necessitat de neteja (79%), 

dada que destaca en comparació amb les prioritats dels altres districtes. 

Seguidament, es troba l’urbanisme i espai públic, i convivència i civisme amb la 

meitat de votants cadascun dels temes, dades que concorden amb l’opinió dels nois 

i noies d’altres barris. Altres dues prioritats que precedeixen són l’educació i 

formació, i sanitat i salut; amb 37% cadascuna. 
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Gràfica XI. Prioritats de Les Planes i La Florida en percentatge sobre el total de 

votacions del barri 

 

4.5 Prioritats del Districte V 

4.5.1 Barris Can Serra i Pubilla Cases 

 
Degut a que la mostra per barris ha estat insuficient com per analitzar les prioritats 

d’aquest districte de manera específica a cada barri, l’anàlisi es fa de manera 

conjunta. Al districte V, els veïns menors de setze anys han prioritzat en la neteja 

(58%), opinant en la mateixa direcció que els nois i noies dels barris de La Florida i 

Les Planes. L’urbanisme i espai públic i sanitat i salut han obtingut un 40% de 

votants joves cadascun dels àmbits. Després s’observa, de manera igualada amb un 

42% dels vots, els següents temes: activitat econòmica i ocupació, equipaments i 

serveis públics, educació i formació, convivència i civisme. 
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Gràfic XII.  Prioritats de Can Serra i Pubilla Cases , en percentatge sobre el total 

de votacions del barri 

 

4.6 Prioritats del Districte VI 

4.6.1 Barris de Bellvitge i El Gornal 

Degut a que la mostra per barris ha estat insuficient com per analitzar les prioritats 

d’aquest districte de manera específica a cada barri, en el Districte VI l’anàlisi també 

s’ha realitzat de manera conjunta per ambdós barris.  

En el Districte VI, s’observa que predominen com a prioritats la neteja i la sanitat i 

salut (58% cadascun dels àmbits). La neteja com a prioritat coincideix amb la visió 

dels joves dels districtes IV i V. A continuació, l’educació i formació i el medi ambient i 

sostenibilitat (50% cadascun dels àmbits). Seguidament, un terç dels nois i noies del 

districte prioritzen en altres tres àmbits: l’urbanisme i espai úblic, el transport públic 

i els equipaments i serveis públics. La posició menys prioritària que s’ha donat a 

l’àmbit d’urbanisme i espai públic destaca d’entre la resta de districtes i barris de la 

ciutat. 
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Gràfic XIII. Prioritats de Bellvitge i El Gornal en percentatge sobre el total de 

votacions del barri 

 
 

 

5. Què necessita el meu barri?  

Un dels elements fonamentals del procés participatiu LHON dels barris ha sigut la 

recollida de propostes. Una part molt important del procés, on els i les participants 

han de posar en pràctica la seva imaginació i el seu potencial per idear solucions i 

alternatives a les situacions actuals que creguin que cal millorar. D’aquesta manera 

fan un treball de reflexió i també se n’adonen del grau de dificultat que suposa 

trobar accions factibles enfront les problemàtiques exposades. Amb aquest procés 

es madura i s’adopta una visió més realista del panorama que els envolta. 

Infants i joves manifesten que els agradaria que hi hagués un foment de la 

participació adreçada al jovent. En quant a l’educació i la formació, proposen un 

augment de beques i suport a l’estudi. Així com millorar l’acompanyament en les 

transicions escola – escola i escola – treball, mitjançant xerrades i disponibilitat 

d’informació sobre l’oferta formativa i els itineraris formatius disponibles. Pel que fa 

a l’activitat econòmica i l’ocupació, ressalta la preocupació per la manca 

d’oportunitats i l’alt nivell d’experiència que es demana per començar a treballar, 

per la qual cosa demanen més orientació laboral. En l’àmbit d’equipaments i serveis 
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públics, demanden més presència d’equipaments esportius a l’abast dels i les joves, 

amb preus assequibles. Es proposa també més oferta cultural adreçada a joves i 

augmentar l’oferta de videojocs a les biblioteques. Aquest procés, però, va englobar 

tota la ciutat, a diferència de LHON dels barris, que ha especificat les propostes de 

cadascun dels barris de la ciutat. La línia de les propostes del Pla Local de Joventut 

2016-2019  encaixen, en termes genèrics, amb les propostes que s’exposen a 

continuació. 

En el marc del procés LHON dels barris, s’han classificat les propostes fetes pels i les 

menors de setze anys en els mateixos onze temes en que han sigut classificades les 

prioritats manifestades prèviament, en cada districte i barri particularment: 

urbanisme i espai públic, activitat econòmica i ocupació, transport públic, 

equipaments i serveis públics, neteja, activitats culturals i de lleure, habitatge, 

educació i formació, convivència i civisme, medi ambient i sostenibilitat, sanitat i 

salut.  

Per tal de no modificar el contingut expressat en cada proposta, es mantenen les 

paraules de cada persona, i a continuació es desenvolupa un anàlisi més qualitatiu, 

que no pas quantitatiu. 

5.1 Propostes del Districte I 

En l’àmbit d’urbanisme i espai públic, el jovent participant proposa amb molt 

d’èmfasi augmentar i millorar les zones verdes i els parcs. També demanden un 

manteniment més acurat dels carrers en general, i un espai específic destinat als 

gossos. 

 

Dins l’activitat econòmica i ocupació, en la línia de la situació actual amb alts nivells 

d’atur juvenil i amb llocs de treball precaris, es proposa augmentar l’oferta laboral 

destinada a joves. 

 

En quant a equipaments i serveis públics, els nois i noies proposen la creació d’una 

biblioteca i d’un centre esportiu. Ambdòs equipaments els agradaria ubicar-los, 

concretament, al barri de Sant Josep.   

 

En l’àmbit de neteja, els nens i nenes proposen  augmentar el nombre de papereres i 

el d’operaris que s’encarreguen de netejar la ciutat.  
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Des del barri de Sanfeliu es proposa potenciar més la cultura musical. També des 

d’aquest barri es proposa impartir cursos a la ciutadania per tal de conscienciar-la 

pel canvi a un món millor. 

 

En l’àmbit de la convivència i el civisme, els nois i noies dels districte, especialment 

del barri d’El Centre, tenen voluntad de millorar la convivència i el respecte entre el 

veïnat de la ciutat i aconseguir un clima tranquil, i proposen crear més mesures de 

seguretat. 

 

El jovent del districte no s’oblida del medi ambient i la sostenibilitat, i també aporta 

propostes en aquesta línia. Aposta per una reducció de la circulació de cotxes i altres 

vehicles contaminants, fomentant altres transports com la bicicleta. També resalta 

la importància de disminuir els sorolls a la ciutat. 

 

Taula II. Prioritats del Districte I 

Àmbit Barri Edat Proposta 

 Urbanisme i espai públic  

El Centre 14-15 Establir una zona verda neta 

El Centre 14-15 Renovació de parcs i jardins 

El Centre 14-15 Renovació de parcs i jardins 

El Centre 14-15 Acabar les construccions començades 

El Centre 14-15 Que hi hagi parcs a prop de l'avinguda Carrilet 

El Centre 14-15 Millorar l'estat dels carrers 

El Centre 14-15 Més parcs per nens 

Sant Josep 14-15 Una zona de gossos al barri 

Activitat econòmica i 
ocupació 

El Centre 14-15 Més treball per la gent jove 

 Equipaments i serveis 

públics 

El Centre 14-15 Una biblioteca en el barri de Sant Josep 

Sant Josep 14-15 Construir centres esportius a Sant Josep 

Neteja 

El Centre 14-15 Més papereres 

El Centre 14-15 Més operaris de neteja 

Sanfeliu   Més neteja 

Activitats culturals i de 

lleure 
Sanfeliu 14-15 Potenciar la cultura musical 

Educació i Formació Sanfeliu 14-15 Fer cursos d'autoconsciència de canvi del món 

Convivència i Civisme 

El Centre 14-15 Respecte als veïns (discoteques, festes...) 

El Centre 14-15 Un barri tranquil  

El Centre 14-15 Per la bona convivència 

El Centre 14-15 Seguretat als barris 
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Font: Elaboració pròpia 

 

En el Districte I, conformat pels barris d’El Centre, Sant Josep i Sanfeliu, han 

predominat les propostes sobre temes relacionats amb urbanisme i espai públic, així 

com temes relacionats amb convivència i civisme. Les dades concorden amb la 

informació exposada a l’apartat 4 de l’informe, on s’analitza quines són les prioritats 

d’actuació als barris dels infants i joves. En els tres barris del districte I, s’ha prioritzat 

majoritàriament en l’àmbit d’urbanisme i espai públic, i així es plasma en la 

quantitat de propostes que es fan en resposta. 

5.2 Propostes del Districte II 

En quant a l’urbanisme i a l’espai públic, els nois i noies de Collblanc proposen 

quelcom bastant concret: facilitar i regular la circulació de la carretera de Collblanc. 

Pel que fa als participants del barri de la Torrassa,  els i les menors d’edat proposen 

per millorars els parcs  i promoure la pràctica esportiva, habilitant camps de futbol 

als parcs.  

 

En l’àmbit de l’activitat econòmica i l’ocupació, ha sigut des del barri de La Torrassa, 

que els nois i noies proposen incrementar el nombre de tendes i supermercats. 

D’altra banda, el jovent participant del districte demanda la construcció de més 

equipaments públics, sobretot centres esportius i espais destinats específicaments a 

nens i joves. 

 

Pel que fa a l’àmbit de la neteja, els nois i noies participants de tot el districte 

proposen millorar i augmentar la neteja de l’espai públic, incrementant també el 

nombre de contenidors i d’operaris als carrers. 

 

En quant a les activitats culturals i de lleure, des de Collblanc, els nois i noies 

demanen més oferta d’oci; i des de La Torrassa, més oferta cultural. 

El Centre 14-15 Seguretat als carrers 

El Centre 14-15 Més seguretat 

Sant Josep 14-15 Per la seva convivència  

Medi ambient i 
Sostenibilitat 

El Centre 14-15 Vida més ecològica (carril bus, vegetació...) 

El Centre 14-15 Limitar/restringir el transport en cotxes 

Sant Josep 14-15 Fer plans per disminuir el soroll dels carrers 
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En l’àmbit de l’educació i la formació, els nois i noies opinen que ha de millorar la 

qualitat i el currículum d’ensenyament, així com augmentar l’oferta de cicles 

formatius. També fan propostes per promoure la salut i fer un bon acompanyament 

al món laboral. 

 

El jovent participant del districte mostra prou interés per la millora de la convivència 

i el civisme, i proposen incrementar el control sobre actituds incíviques, incloent 

activitats relacionades amb gossos; fomentar la integració i la seguretat. 

 

Per últim, en l’àmbit del medi ambient i la sostenibilitat, proposen augmentar les 

zones verdes i controlar la contaminació acústica i ambiental. 

 

Taula III. Prioritats del Districte II 

Àmbit Barri Edat Proposta 

 Urbanisme i 
espai públic  

Collblanc 14-15 
Arreglar la manera de circulació a la carretera de 

Collblanc, al costat del metro 

La Torrassa 10-11 Parcs per nens de 8 a 15 anys  

La Torrassa 10-11 Camps de futbol als parcs 

Activitat 
econòmica i 

ocupació 

La Torrassa 10-11 Més tendes 

La Torrassa 14-15 Construir un LIDL a la Torrassa 

 Equipaments 

i serveis 

públics 

Collblanc 14-15 Construir més espais per a joves i nens 

Collblanc 14-15 Zona esportiva de futbol  

La Torrassa 14-15 Més zones esportives 

La Torrassa 14-15 Més zones esportives 

Neteja 

Collblanc 12-13 Més neteja 

La Torrassa 12-13 Més neteja 

La Torrassa 14-15 Més neteja 

La Torrassa 14-15 Més neteja en general a l'Avinguda Catalunya 

La Torrassa 14-15 Més neteja 

La Torrassa 14-15 Més neteja 

La Torrassa 14-15 Més operaris i contenidors de neteja 

La Torrassa 14-15 Més operaris de neteja  

La Torrassa 14-15 Més neteja  

La Torrassa 14-15 Més neteja i menys embrutar 

La Torrassa 14-15 Més civisme i neteja 

La Torrassa 14-15 Més neteja 

Activitats 
culturals i de 

Collblanc 14-15 Més oferta d'activitats d'oci 

La Torrassa 14-15 Més activitats culturals 
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lleure La Torrassa 14-15 Més activitats culturals 

Educació i 
Formació 

Collblanc 12-13 Millorar el currículum d'ensenyament 

Collblanc 14-15 Punts d'informació per trobar feina 

La Torrassa 14-15 Controlar que els menors no fumin 

La Torrassa 14-15 Més cicles formatius 

La Torrassa 14-15 Millor qualitat en l'ensenyament 

Convivència i 
Civisme 

La Torrassa 14-15 Més control i seguretat 

La Torrassa 14-15 Fomentar la integració de la gent 

La Torrassa 14-15 Més responsabilitat pels amos dels gossos  

La Torrassa 14-15 Control persones civisme 

La Torrassa 14-15 Un barri cívic 

La Torrassa 14-15 Amb bona convivència 

La Torrassa 14-15 Millorar el civisme 

Medi ambient i 

Sostenibilitat 

La Torrassa 14-15 Més zones verdes 

La Torrassa 14-15 Control contaminació acústica i fums 

Font: Elaboració pròpia 

 

En el Districte II, conformat pels barris Collblanc i La Torrassa, els joves també han 

fet l’exercici de reflexió per proposar alternatives que millorin la realitat dels seus 

barris. Tot i que en la fase de priorització, de manera conjunta en el districte s’ha 

prioritzat en l’àmbit d’urbanisme i espai públic, no ha estat aquest l’àmbit que ha 

recollit més propostes. Els àmbits on més propostes han sorgit han sigut la neteja 

per una banda, i per l’altra la convivència i el civisme. Les propostes per millorar la 

neteja provenen principalment del barri de La Torrassa, concordant amb les 

prioritats que manifestaven els nois i noies del barri. 

 

5.3 Propostes del Districte III 

En urbanisme i espai públic, els i les joves participants de Santa Eulàlia proposen 

millorar l’estat del carrer i el manteniment dels carrers, així com acabar les 

contruccions que estan a mig fer i  donar ús als descampats i solars abandonats. 

També demanden més accessibilitat al barri i més dinamisme als parcs infantils.  

 

Al seu torn, demanen més botigues al barri i més autobusos per millorar la 

comunicació amb el barri. 
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Per tal de millorar la neteja, el jovent participant del barri proposa augmentar el 

nombre de papereres, netejar els graffitis i augmentar el nombre d’operaris de 

neteja. 

 

Els nois i noies també opinen que és important més presència d’habitatge i centres 

sanitaris en el barri. 

 

Finalment, en quan a l’àmbit de la convivència i el civisme, infants i joves proposen 

realitzar accions per tal de disminuir la delinqüència i fomentar la bona convivència, 

amb la fita d’aconseguir conviure en un barri tranquil i amb bon ambient. 

 

Taula IV. Prioritats del Districte III 

Àmbit Barri Edat Proposta 

 Urbanisme 

i espai 
públic  

Santa Eulàlia 12-13 
Renovar carrers, parcs i acabar construccions 

començades 

Santa Eulàlia 14-15 

Construcció d'escoles, hospitals, habitatges i parcs 

als descampats que estan buits, sense destruir el 

medi natural 

Santa Eulàlia 14-15 Ampliar els carrers 

Santa Eulàlia 14-15 Construir als descampats 

Santa Eulàlia 14-15 Millorar l'estat dels carrers 

Santa Eulàlia 14-15 Asfaltar alguns carrers 

Santa Eulàlia 14-15 Més rampes a les voreres per minusvàlids 

Santa Eulàlia 14-15 Que els parcs siguin més dinàmics 

Activitat 

econòmica i 
ocupació 

Santa Eulàlia 14-15 Més botigues a Santa Eulàlia 

Transport 
públic 

Santa Eulàlia 14-15 Més autobusos perquè el barri estigui ben comunicat 

Neteja 

Santa Eulàlia 14-15 Netejar més els carrers  

Santa Eulàlia 14-15 Posar més papereres 

Santa Eulàlia 14-15 Més neteja al carrer Santa Eulàlia 

Santa Eulàlia 14-15 Més neteja  

Santa Eulàlia 14-15 Netejar els graffittis lletjos  

Santa Eulàlia 14-15 Més operaris de neteja 

Santa Eulàlia 14-15 Més operaris de neteja 

Santa Eulàlia 14-15 Més operaris de neteja 

Santa Eulàlia 14-15 Més operaris de neteja 

Santa Eulàlia 14-15 Més operaris de neteja 

Santa Eulàlia 14-15 Més operaris de neteja 
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Habitatge Santa Eulàlia 14-15 Més habitatge 

Convivència 
i Civisme 

Santa Eulàlia 14-15 Un barri amb integració i cultura 

Santa Eulàlia 14-15 Amb bona convivència 

Santa Eulàlia 14-15 Bon ambient  

Santa Eulàlia 14-15 Qualitat de vida  

Santa Eulàlia 14-15 Tranquil i convivència  

Santa Eulàlia 14-15 Un barri tranquil  

Santa Eulàlia 14-15 Sense delinqüència  

Santa Eulàlia 14-15 Més cívic  

Santa Eulàlia 14-15 Sense delinqüència  

Santa Eulàlia 14-15 Per la bona convivència  

Santa Eulàlia 14-15 Un barri tranquil sense delinqüència 

Santa Eulàlia 14-15 Un barri cívic  

Santa Eulàlia 14-15 Sense delinqüents 

Santa Eulàlia 14-15 Un barri tranquil sense delinqüència 

Sanitat i 

Salut 
Santa Eulàlia 14-15 Més centres sanitaris 

Font: Elaboració pròpia 

 

En el districte III, conformat pels barris Santa Eulàlia i Granvia, el jovent ha tingut una 

participació molt alta fent propostes en els àmbits de convivència i civisme, neteja, i 

urbanisme i espai públic.  Val a dir que les propostes sobre urbanisme i espai públic 

són coherents amb la priorització d’àmbits d’actuació en la fase de prioritats. 

 

 Les propostes per tal de millorar la sanitat i la salut, en canvi, no han estat molt 

nombroses, trencant la correlació amb la prèvia prioritzacó d’àmbits d’actuació.  
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5.4 Propostes del Districte IV 

Els menors participants del barri de Les Planes fan una proposta molt concreta: 

millorar l’enllumenat de l’Avinguda Catalunya. Seguint en l’àmbit d’urbanisme i 

espai públic, el jovent participant de La Florida proposa finalitzar les construccions 

que han quedat aturades, fer nous parcs amb fonts i millorar l’enllumenat dels Blocs 

de La Florida. 

 

Els nois i noies participants de la Florida proposen augmentar la presència de 

tendes, i llocs públics on jugar en el barri, així com ampliar i millorar la xarxa de 

transport públic. 

 

Dins l’àmbit de neteja, el jovent participant del barri considera necessària la millora i 

l’increment de la neteja als carrers. 

 

Per tal de millorar la convivència i el civisme del barri, els nois i noies fan vàries 

propostes com fer campanyes per fomentar el respecte, incrementar la seguretat i 

eliminar la delinqúència. Concretament, també demanden més vigilància al Parc 

dels Ocellets. 

 

Taula V. Prioritats del Districte IV 

Àmbit Barri Edat Proposta 

 Urbanisme i 

espai públic  

La Florida 12-13 Finalitzar les construccions que estan a mitges 

La Florida 14-15 Arreglar sistema de llum dels blocs de la Florida 

La Florida 14-15 Fer nous parcs 

La Florida 14-15 Més fonts als parcs 

Les Planes 14-15 Més llum a l'Avinguda Catalunya 

Activitat 
econòmica i 

ocupació 
La Florida 14-15 Més tendes 

Transport 
públic 

La Florida 14-15 Més transport públic al barri de Sant Josep 

 Equipaments i 

serveis públics 
La Florida 14-15 Més llocs públic on jugar i fer esport 

Neteja 

La Florida 14-15 Netejar més el carrer 

La Florida 14-15 Més neteja 

La Florida 14-15 Netejar més els barris 

La Florida 14-15 Netejar més els carrers 
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La Florida 12-13 Més neteja 

La Florida 14-15 Més neteja en els carrers  

La Florida 14-15 Més neteja 

Convivència i 

Civisme 

La Florida 14-15 Un barri familiar 

La Florida 14-15 Un barri tranquil i divertit  

La Florida 14-15 Campanyes per fomentar el respecte 

La Florida 14-15 Més seguretat 

La Florida 14-15 Vigilància al Parque de los Pajaritos 

La Florida 14-15 Un barri sense delinqüència  

La Florida 14-15 Un barri sense delinqüència  

Font: Elaboració pròpia 

 

En el Districte IV, conformat pels barris La Florida i Les Planes, els àmbits on més 

propostes han sorgit per part del jovent participant han sigut la neteja i la 

convivència i el civisme. Val a dir que les propostes englobades en aquests dos 

àmbits donen resposta a les necessitats que havien prioritzat prèviament els i les 

participants joves del districte.  
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5.5 Propostes del Districte V 

Els nois i noies participants del Districte V proposen augmentar l’oferta 

d’establiments destinats a l’oci i la cultura adreçats a joves. També demanden més 

pistes d’esport i ampliar l’horari de les biblioteques ja existents. 

 

En quant a neteja, el jovent proposa augmentar la neteja general de la ciutat i afegir 

més papereres als carrers. 

 

Des del barri de Pubilla Cases es proposa que estigui permés jugar a futbol a la Plaça 

de la Llibertat, i crear projectes formatius on poder fer graffitis de manera legal. En 

quant a l’educació i la formació, els nois i noies proposen millorar els materials i les 

instal·lacions educatives, així com intensificar l’oferta de cicles formatius. 

En quant a la convivència i el civisme, el jovent mostra interés per augmentar la 

seguretat de la zona i fomentar la convivència i el respecte. 

 

En l’àmbit de medi ambient i sostenibilitat, infants i joves de Pubilla Cases proposen 

crear més espais verds. I, finalment, proposen augmentar els serveis de sanitat i 

salut. 

 

Taula VI. Prioritats del Districte V 

Àmbit Barri Edat Proposta 

 Equipaments i 

serveis públics 

Can Serra 14-15 
Espais d'oci pels joves per no haver 

d'estar al carrer a l' hivern  

Can Serra 14-15 Ampliar l'horari de les biblioteques 

Pubilla Cases 14-15 Més pistes d'esport públiques 

Pubilla Cases 14-15 Llocs d'oci cultura 

Pubilla Cases 14-15 Més pistes d'esport públiques 

Neteja 

Pubilla Cases 14-15 Més neteja a tot l'Hospitalet 

Pubilla Cases 14-15 Mantenir net el barri  

Pubilla Cases 12-13 Posar més escombraries 

Pubilla Cases 14-15 Més neteja, al carrer Pedraforca 

Activitats culturals 

i de lleure 

Pubilla Cases 12-13 
Que es pugui jugar a futbol a la Plaça 

de la Llibertat 

Pubilla Cases 14-15 
Que hi hagi centres per projectes de 

graffitti a Pubilla Cases 

Educació i 
Formació 

Can Serra 14-15 
Millors materials i instal·lacions per 

l'educació 

Pubilla Cases 14-15 Més llocs per estudiar i fer cicles 



Servei de Participació  
Regidoria de Participació Ciutadana  

 

 31 

Font: Elaboració pròpia 

 

En el districte V, conformat pels barris Pubilla Cases i Can Serra, les propostes que 

han predominat han sigut dels àmbits d’equipaments i serveis públics, la neteja i la 

convivència i el civisme. Destaca el fet que no ha sorgit cap proposta sobre 

urbanisme i espai públic, sent aquest un dels temes que havien prioritzat els nois i 

noies del districte. La sanitat i la salut també és un tema que ha rebut escasses 

propostes d’acció, tot i que en la priorització ocupava una de les primeres posicions. 

 

A diferència, la neteja és un tema que ha sigut molt esmentat tant en la fase de 

priorització com en la fase de redactar propostes de millora.  

5.6 Propostes del Districte VI 

Els nois i noies participants del districte, en l’àmbit d’urbanisme i espai públic, 

proposen habilitar més espais per gossos, més parcs i realitzar una millora del 

manteniment dels carrers. 

 

Des del barri de Bellvitge, també es proposa augmentar el nombre de papereres, per 

tal de millorar la neteja del barri. 

 

En quant a activitats culturals i lleure, el jovent del barri proposa intensificar l’oferta 

d’oci adreçat a joves i d’altres activitats a l’aire lliure. 

En l’àmbit de la convivència i el civisme, els nois i noies proposen fomentar accions 

per tal d’assolir un barri cívic i segur. 

formatius 

Convivència i 

Civisme 

Can Serra 14-15 Seguretat als carrers i parcs 

Pubilla Cases 14-15 
Respectar més a les persones i cuidar 

el nostre barri 

Pubilla Cases 14-15 Per la seva convivència 

Pubilla Cases 14-15 Seguretat  

Pubilla Cases 14-15 
Que els policies vigilin més als Blocs 

de la Florida 

Medi ambient i 

sostenibilitat 
Pubilla Cases 14-15 Més zones verdes 

Sanitat i Salut Pubilla Cases 14-15 Més sanitat i salut 
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Per últim, la sanitat i la salut, també són temes que interessen a infants i joves del 

barri de Bellvitge, i proposen crear una residiència per gent gran, millorar 

l’ambulatori existent i millorar els serveis de la seguretat social. 

 

Taula VII. Prioritats del Districte VI 

Font: Elaboració pròpia 

 

En el Districte VI, conformat pels barris de Bellvitge i el Gornal, el veïnat jove 

participant ha fet vàries propostes, sobretot englobades en l’àmbit de l’urbanisme i 

l’espai públic, i de la sanitat i salut. Tot i que han sorgit vàries propostes per millorar 

l’urbanisme i l’espai públic del districte, no va ser un dels temes més prioritaris 

segons els i les participants. La sanitat i la salut, en línees coherents, guarda relació 

entre la priorització i les propostes rebudes. De manera clara i concreta els nois i 

noies participants de Bellvitge, perceben una manca d’equipaments sanitaris al barri 

i proposen la creació d’un Centre d’Atenció Primària i d’una Residència per gent 

gran. D’altra banda, la neteja, un dels temes més prioritzats pel jovent, ha generat 

poques propostes, tot i que bastant concretes, com l’augment en el nombre de 

papereres. 

 

Àmbit Barri Edat Proposta 

Urbanisme i espai públic 

Bellvitge 12-13 Construir més pipican 

Bellvitge 12-13 Construir parcs per passejar 

Bellvitge 14-15 Millorar l'estat dels carrers 

Neteja Bellvitge 14-15 Posar més papereres 

Activitats culturals i de 

lleure 

Bellvitge 14-15 Activitats d'oci per joves 

Bellvitge 14-15 Més activitats a l'aire lliure 

Convivència i Civisme 
Bellvitge 14-15 Un barri cívic  

Bellvitge 14-15 El més segur 

Sanitat i Salut 

Bellvitge 12-13 Més residències 

Bellvitge 12-13 Seguretat social 

Bellvitge 14-15 Millorar l'ambulatori 
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6. Com veiem el nostre barri d’aquí 10 anys?  

La última fase del procés participatiu LHON dels barris convida a què els i les 

participants reflexionin i manifestin la visió que tenen del futur del seu barri per tal 

d’identificar el camí que cal recórrer, les passes que s’han de donar, les decisions que 

s’han de prendre i les accions que s’han de desenvolupar per a arribar fins a aquesta 

visió projectada.  

Els infants i joves de les ciutats poden aportar idees molt innovadores per millorar 

l’entorn. La seva creativitat i visió de l’entorn en que volen viure i desenvolupar-se és 

una part imprescindible d’aquest procés participatiu que ha volgut donar veu a tota 

la ciutadania de L’Hospitalet. 

Així doncs, a continuació recollim la visió de futur segons barris –i en alguns casos en 

que les dades eren insuficients, s’analitza la visió del districte en conjunt–.  

Per tal de no perdre el valor de les paraules, s’han mantingut les mateixes paraules 

que han utilitzat els infants i adolescents per descriure el barri que els agradaria 

tenir.   

6.1 Visió de futur del Districte I  

6.1.1 Visió de futur de El Centre 

El jovent del Centre de 

L’Hospitalet vol que el seu 

barri sigui conegut per la 

seva tranquil·litat, la bona 

convivència i respecte als 

espais i al medi ambient. 

Pretenen reduir la contribució a la 

contaminació gaudint d’un aire 

net, que sigui un barri amb 

parcs i zones culturals i altres 

equipaments municipals, bonic i en 

bon estat. També ressalten la 

voluntad de tenir un barri nou, amb 

les contruccions acabades i no a mig fer. 
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6.1.2 Visió de futur de Sanfeliu 

 
En el barri de Sanfeliu els joves 

menors de 16 anys voldrien que 

el seu barri fos conegut per ser 

el més esportiu i modern, amb 

una mentalitat oberta i d’on 

sorgisssin noves idees. 

Sense deixar de banda l’àmbit 

social, manifesten que els 

agradaria tenir un barri divers,  

 amb diferents cultures i 

amable.  

 
 

6.1.3 Visió de futur de Sant Josep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els veïns i veïnes de Sant josep menors de 16 anys, els agradaria que el barri fos 

conegut per ser un barri net i  amb la millor convivència de la ciutat . Per altra banda, 

manifesten el desig de tenir un espai ampli on els gossos pogessin gaudir sense 

haver d’estar lligats. I, per últim, voldrien que els centres esportius fossin un part 

important del barri.  
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6.2 Visió de futur del Districte II 

6.2.1 Visió de futur de Collblanc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els veïns i veïnes menors de 16 anys de Collblanc desitgen viure en un barri on poder 

expressar la seva opinió, amb la població organitzada. Els agradaria que ningú deixès 

les escombraries fora de les papereres, per tal de tenir un espai net. Imaginen un 

barri amb bona sanitat; un barri tranquil i segur pels nens. Desitgen tenir  un gaudi 

més exhaustiu dels parcs, que ja estan molt ben localitzats i educar mitjançant les 

xerrades a les aules dels instituts i les escoles. 

6.2.2 Visió de futur de La Torrassa 

 
El veïnat menor de 16 anys de La 

Torrassa imagina el futur vivint en un 

barri bonic, net, verd i sostenible. 

Un barri que sigui actiu a nivell cultural, conegut 

per la seva història i les seves activitats 

populars; amb espais públic on gaudir del 

temps lliure; i on convisquin persones 

educades i sociables, segur i sense conflictes. 
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6.3 Visió de futur del districte III 

6.3.1 Visió de futur de Santa Eulàlia i Granvia 

 

En el districte III, els infants i joves voldrien que el barri fos dels més nets de la ciutat i 

conegut per la seva gran oferta d’activitats als joves i a la resta de la ciutadania. Els 

agradaria tenir més biblioteques, així com altres espais públics on el jovent pugui 

reunir-se i fer activitats. Visualitzen un barri amb una bona convivència, on la gent 

s’ajudi i se senti a gust, on el respecte i la qualitat de vida sigui una realitat. On la 

delinqüència no tingui lloc, i el civisme i la seguretat sí. Imaginen un futur amb més 

educació i cultura al barri, amb un model de vida més sostenible amb parcs ben 

cuidats i un transport públic de més qualitat que signifiqués una circulació i una 

mobilitat més fluïda. 
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6.4 Visió de futur del Districte IV 

6.4.1 Visió de futur de La Florida i Les Planes 

 

En el barri de La Florida els infants i joves els agradaria pertànyer a un barri conegut 

per la seva bona neteja, amb el mínim de contaminació possible, amb espais 

saludables i endressats. Amb gran presència de parcs amb fonts. Imaginen un futur 

amb bona convivència i respecte entre les diferents comunitats i cultures, un barri 

familiar, tranquil i segur. Parlen de la col·laboració entre persones per ajudar als més 

desafavorits, i de la importància de l’educació per a progressar. 
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6.5 Visió de futur del Districte V 

6.5.1 Visió de futur de Pubilla Cases i Can Serra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el districte V, els infants i joves manifesten que els agradaria que el barri fos 

conegut per la seva bona educació de qualitat i convivència, amb festes populars 

molt entretingudes i centres socials, culturals i de lleure adaptats a totes les edats. 

També imaginen un futur amb els carrers nets i polits i amb més serveis de sanitat. 

Els agradaria que fos un barri conegut per ser segur i amb una bona reputació a la 

ciutat.  
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6.6 Visió de futur del Districte VI 

6.6.1 Visió de futur de Bellvitge i El Gornal 

 

En el barri de Bellvitge els infants i joves han manifestat que volen un barri que tingui 

bona imatge i sigui conegut per la sanitat i per la bona educació en general. Desitgen 

viure en un barri cívic i familiar dins d’una ciutat ben cuidada. 

En el barri del Gornal els agradria tenir un barri net, amb bons recursos econòmics 

destinats als instituts. I d’aquesta manera ser un model d’educació cap als altres 

veïns. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


