
Propostes barri de Ca N'Anglada 

- El barri de Ca N'Anglada hi ha molts problemes a solucionar i moltes coses a treballar, 

quan ens posem a analitzar els problemes del barri ens trobem que un dels problemes 

que més destaquen és la situació en la qual es troben molts dels joves i adolescents 

del barri. 

- Dels principals problemes que podem detectar entre els adolescents és el fracàs 

escolar i l'incivisme, si anem pel carrer en qualsevol dia a la tarda/nit i passem per 

totes les places i parcs podem veure que hi ha molts nens i adolescents jugant. El 

problema, com ja es dedueix, no és el fet que estiguin jugant sinó el fet que es passin 

tot el dia en el carrer. La conseqüència del fet que els adolescents estiguin tot el dia en 

el carrer és que els seus estudis es veuen afectats perquè no li dediquen temps 

suficient, i això és degut (entre altres factors) al fet que no tenen un espai d'estudi 

adequat i cap persona que els ajudi en els estudis fent que els abandonin. Una altra 

conseqüència és que aprenen en el carrer de tot (per exemple: actes delictius i 

incívics) excepte el que haurien d'aprendre a la seva edat que seria el civisme, 

l'educació, etc.; 

- A partir dels problemes que es plantegen en el paràgraf anterior es consideren els 

següents objectius: 

1. Evitar que els joves del barri de Ca N'Anglada vagin pel camí de la 

delinqüència. 

2. Ajudar als joves en l'àmbit dels estudis per evitar que no deixin els seus 

estudis, és a dir, ajudar a reduir el fracàs escolar en el barri de Ca N'Anglada. 

- Les propostes que es presenten a partir dels objectius que s’han plantejat són: 

1. Per ajudar als joves i adolescents perquè evitin anar pel camí de la 

delinqüència i per evitar també que cometin actes incívics en el barri el que es 

podria realitzar és organitzar activitats extraescolar com ara: activitats 

esportives, excursions, etc. L'objectiu d'aquestes activitats és transferir als 

joves i adolescents del barri uns valors de civisme, educació i companyonia a 

partir dels organitzadors de les activitats i de les activitats mateixes. 

Un incís respecte aquesta proposta és que una bona idea seria que aquestes 

activitats no siguin excloents només pels joves del barri de Ca N'Anglada si 

no estiguin obertes per tots els joves de la ciutat perquè puguin participar i així 

evitar crear amb l’activitat una espècie de "gueto" pels joves de Ca N’Anglada. 

2. Respecte al segon objectiu, per ajudar als joves a seguir els seus estudis i no 

els abandonin, és a dir, per reduir el fracàs escolar es proposa seguir els 

passos fets per l'escola CEIP Mare de Déu de Montserrat per evitar el fracàs 

escolar i que ja ha tingut molts reconeixements. El que ha realitzat l'escola 

Montserrat, entre moltes coses, és oferir espais on assistien alumnes a estudiar 

o fer els deures, en aquells espais hi havia professors (o estudiants 

universitaris com a referents pels alumnes) que estaven ajudant a tots els 

alumnes a estudiar i fer deures. 

- Aquests son uns dels problemes que com a veí del barri he detectat, espero poder 

aportar a la millora del barri i de la ciutat. 

 

 

 


