
Parlen els nens i nenes 

QUÈ PROPOSEM PER 
MILLORAR EL NOSTRE 
BENESTAR? 

Ampliem les propostes 

ÀMBIT: BARRI 



El barri 

“M’ha agradat la del barri, que 
pregunta si hi ha lloc on jugar 

perquè hi ha alguns barris que no 
tenen parcs” (Nen, 11 anys) 

“No m’han agradat quan 
m'han preguntat sobre l'ajuda 
dels veïns del barri perquè no 

me’n trobo molt sovint, el 
meu barri és molt tranqui” 

(Nen, 10 anys) 

Fins a quin punt esteu satisfets i satisfetes 
amb el barri on viviu? 



El barri 

• La satisfacció dels infants en 
relació al barri és força alta. 
 

• Comparada amb els altres 
àmbits està més o menys al 
mig. 

 

Què us sembla que la satisfacció 
amb el barri estigui situada al 
mig, en relació als altres àmbits 
sobre els que us hem preguntat? 

? 



El barri 

Com ha de ser un barri per què els 
nens i nenes que hi viuen s’hi trobin 
a gust? 

Fins a quin punt estàs satisfet o satisfeta 
amb el barri on vius? 

? 

• 3 de cada 10 infants de 10 a 12 anys a 
Barcelona heu dit que no esteu prou 
satisfets amb el barri o zona on viviu. 



El barri 

 Molts infants us sentiu segurs al barri i creieu 
que hi ha suficients espais per jugar o que les 
persones adultes del barri són amables amb 
els nens i les nenes. 
 

 En canvi, 7 de cada 10 infants penseu que no 
teniu llibertat suficient per moure-us pel barri, 
penseu que no si teniu un problema les 
persones adultes no us ajudaran, i que no us 
escolten ni us tenen prou en compte. 

Per què creieu que hi ha infants que pensen que no tenen prou llibertat 
per fer el que volen al seu barri? 
Què fa què alguns infants pensin que les persones adultes no els 
escolten o no els ajuden prou? 

? 

Com és la relació amb el barri i els vostres 
veïns i veïnes en general? 


