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Data: 17 de desembre del 2021

Assistents: Gemma i Pol (Institut Vila de Gràcia)

Dinamitzadora: Diego (Espai Coneix)

Ajuntament: Eloi Badia (Regidor del districte), Núria Martínez (Equip tècnic del districte), Mari Cruz

(Equip tècnic del districte)

Acompanya la trobada també el referent tècnic de participació del projecte, Orland Blasco.

OBJECTIUS

Durant la conversa, l’equip del districte va donar resposta a la proposta presentada per la
ciutadania adolescent del districte de Gràcia. S’explica el que es pot fer i el que no es pot fer de les
accions proposades per la ciutadania adolescent del districte. La intenció del districte és incorporar
les idees amb la participació dels i les joves implicades en el PPCAB en accions concretes que es
desenvoluparan al districte.
Les persones adolescents van poder preguntar qüestions o fer reflexions amb la regidoria del
districte un cop van saber la resposta del districte. En general, van quedar satisfetes amb la
conversa i explicacions.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

La persona dinamitzadora inicia la reunió fent una petita explicació dels objectius de la reunió. Es
fa una petita roda de presentació de les persones presents a la reunió i el regidor del districte
agraeix la feina feta en tot aquest procés participatiu.

La Gemma explica la proposta presentada per la ciutadania adolescent del districte i que té relació
amb espais i parcs pensats per adolescents. El regidor planteja treballar plegades la proposta i
comenta que l’element més senzill de la proposta és la introducció als espais de Gràcia la qüestió
esportiva i d’inclusió mitjançant la creació d’un grup de treball. Pel que fa a la realització
d’activitats per a la recaptació de fons com, per exemple, una cursa popular, el regidor comenta
que no podran pagar grans xifres i que té més sentit per ajudar a conscienciar o donar difusió a les
accions que es realitzen a més de servir per involucrar a altres entitats del barri. També veu difícil
la gestió del punt de material esportiu compartit, ja que suposaria tenir una persona amb uns
horaris. Introdueix la idea de poder tenir un punt o contenidor del material amb clau i que es
pogués gestionar amb aquesta clau disponible a equipaments municipals propers. La Gemma i en
Pol plantegen que pel punt de material compartit es pugui parlar amb entitats esportives del barri i
amb veïnes que puguin o vulguin cedir material que tenen a casa. També pregunten a on podria
ubicar-se aquest espai i quan s’executaria.

El regidor respon que s’hauria de treballar conjuntament la idea amb les entitats que puguin
estar interessades en la proposta i demana un temps per poder trobar un espai adient. A partir
d’aquí, el grup de treball es podria posar en marxa en relativament poc temps. En aquest punt, el
regidor comenta que un possible espai per treballar aquesta idea podria ser en el marc de la
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Modificació del Pla General de Mobilitat (MPGM) de Vallcarca, on a la zona central del parc
planejat es pot incloure la proposta sorgida del procés participatiu de la ciutadania adolescent del
districte, ja que en el procés actual del MPGM la ciutadania adolescent no està inclosa. Per
realitzar això, s’hauria de recuperar a les persones que han participat en el PPCAB del districte.
L’equip tècnic del districte comenta que mirarà com pot encaixar urbanísticament, els tempos que
s’hauran de seguir i la comunicació amb el veïnat.

Un cop acabades les preguntes, la persona dinamitzadora pregunta a les persones joves si tenen

alguna qüestió més que vulguin resoldre. Com que no hi ha cap més pregunta, es finalitza la

trobada agraint la feina feta a la ciutadania adolescent, posant en valor la participació i agraint

també a les persones tècniques del districte i al regidor el seu temps i respostes.


