
L’ENTORN I CORRESPONSABILITZEN LA INFÀNCIA? 
 

 

 

INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I MOBILITAT 
SOSTENIBLE: QUÈ CAL I COM APROPIAR-SE I 
MOURE’S PER LA CIUTAT COM A VIANANTS I AMB 
TRANSPORT PÚBLIC, BICICLETES I PATINETS? 

 
Taller 4 
 

A la Jornada “El dret dels infants a la ciutat”, co-organitzada per l’Institut Infància i 
Adolescència de Barcelona i l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB) el 15 
de desembre del 2016,  es van desenvolupar 4 tallers sobre espai públic, infància i 
adolescència. L’objectiu dels tallers era d’obrir el debat amb la ciutadania a l’entorn 
dels obstacles i oportunitats que ofereix la ciutat per avançar en millores en l’espai 
públic que facin de la ciutat un espai més amable per créixer i viure la infància i 
l’adolescència. Aquí teniu la relatoria del Taller 4. 

http://institutinfancia.cat/noticies/repensar-barcelona-mirada-dinfancia-permetria-impulsar-grans-reptes-ciutat/
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