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[...] cada any es celebren competicions per als practicants, que són

cada dia més al municipi, bé en el marc de la Festa de Tardor o de

primavera. Tanmateix enguany l’Ajuntament ha invertit 160.000 € [...]

[...] cada any es se celebren competicions per als practicants, que

són cada dia més al municipi, bé en el marc de la Festa de Tardor o

de p Primavera. Tanmateix Així mateix, enguany l’Ajuntament ha

invertit 160.000 € [...] a fi de millorar-ne les instal·lacions

D’altre banda la gent que practica aquestes activitats necessiten un

espai per poder gaudir. L’Ajuntament no dóna permís per circular

pels carrers, cosa que fa que els practicants es trobin sense un lloc

per a fer allò que més els hi agrada.

D’altra banda, la gent que practica aquestes activitats necessiten un

espai per poder-ne gaudir. L’Ajuntament no dóna permís per circular

pels carrers, cosa que fa que els practicants es trobin sense un lloc

per a fer allò que més els hi agrada.



D'un temps ençà es practiquen al parc del barri una sèrie d'activitas

d'equilibri i velocitat amb monopatins, patins i bicicletes, on hi

participa majoritàriament el jovent del barri.

D'un temps ençà es practiquen al parc del barri una sèrie d'activitas

d'equilibri i velocitat amb monopatins, patins i bicicletes, on hi en què

participa majoritàriament el jovent del barri.

Així doncs habilitar llocs específics i senyalitzacions pot ser una solució

per què els joves puguin realitzar aquests esports amb tota naturalitat.

Així doncs, habilitar llocs específics i senyalitzacions pot ser una

solució per què perquè els joves puguin realitzar aquests esports amb

tota naturalitat.

[...] cal considerar la diversitat de persones que acudeixen al parc i

tenir en compte les problemàtiques personals de cadascuna.

[...] cal considerar la diversitat de persones que acudeixen al parc i

tenir en compte les problemàtiques personals de cadascuna cadascú.



[...] podríem preguntar-nos: perquè algú ha de limitar tant els meus

moviments?

[...] podríem preguntar-nos: perquè per què algú ha de limitar-me

tant els meus moviments?

podrem educar a la gent per a què aprengui a ser més tolerant

podrem educar a la gent per a què perquè aprengui a ser més

tolerant

En primer lloc, aquestes noves formes d’entendre l’esport, han

fet que els joves estiguin canviant l’ús dels espais

En primer lloc, aquestes noves formes d’entendre l’esport ᴓ han

fet que els joves estiguin canviant l’ús dels espais


