
Procés Participatiu de la Ciutadania Adolescent de Barcelona
Dinamització de les sessions Grup-Classe

Acta de la Sessió SD1. SARRIÀ SANT GERVASI

Data: 3 de febrer del 2022

Grup i nombre de participants: Jezaly Ashnay, Robert Moncreiff, Oriol Rubió, Ignasi Pellegrini, Noah

Quixal, Simrank Kaur, Maria Mariscal, Naomi Olivares, Nil Fernández, Ánga Unseld, Zoe Badilla, Karl

Esparza (Institut Menéndez Y Pelayo )

Tècnica: Anna Mª Insúa, Imma Sampere i Montse Grifell

Dinamitzadores: Marta i Roser

OBJECTIUS

S’ha contextualitzat el procés, la fase en la qual es troben, s’explica el seu paper al procés com a

representants de les seves classes.

S’explica per part dels dinamitzadors la importància de la comunicació en la seva funció com a

representants, ja que elles fan de pont entre el col·lectiu, en aquest cas el grup-classe, i les

institucions, en aquest cas l’Ajuntament.

S’aconsegueix filtrar el diagrama de propostes amb la tècnica, per tal d’identificar aquelles que, si
es concreten, podrien arribar a desenvolupar-se des de l’ajuntament.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: (acords finals)

● DINÀMICA DE PRESENTACIÓ: “què vol dir ser representant?” (Dixit)

Cada representat ha escollit una de les imatges projectades a la presentació, explicant les raons per

les quals s’ha escollit aquesta imatge amb relació al que cadascú entén sobre què vol dir ser

representant.

Les adolescents parlen sobre els diferents sentiments que poden sorgir de ser representants, de la

importància de construir espais de pau entre els representants i també la seva funció d’intermediaris

entre el grup i l’Ajuntament.
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1º grup: Robert i Oriol

- Imatge 1: Per a ells aquesta imatge reflecteix la recerca de la igualtat. D’alguna manera es

reflecteix la redistribució, ja que ens diuen que hi ha persones que necessiten més i altres

menys.

2º grup: Nil, Naomi i Jezaly

- Imatge 6 i imatge 9: Ens diuen que els representants ens serveixen per a millorar i construir,

aportant un granet d’arena per a un districte millor.

3º grup: Zoe i Simrank

- Imatge 6: Reflecteix la idea de crear espais, espais que siguen per a tothom a més de segur i

acollidor.

4º grup: Ignasi, Maria, Karl.

- Imatge 2: Els ocells parlant en la imatge simbolitzen la idea que cal escoltar les opinions de la

resta per recollir-les i poder traslladar-les com a representants, sense cap biaix d’opinió.

5º grup: Noah i Anga.

- Imatge 8: L’univers representa el conjunt de moltes persones amb una gran diversitat

d’idees. A més l’estructura de fusta simbolitza als representants els quals traslladen

propostes.

● DINÀMICA DE FILTRATGE DE LES ACCIONS. Competències i propostes.

Els adolescents expliquen el que han treballat a classe sobre les competències i després s’explica en

més profunditat què són les competències i com funcionen, mostrant perquè algunes formen part de

les competències de l’ajuntament i perquè les altres no.

El tema amb més suports a treballar és l’espai públic.
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Mobiliari urbà

- Més lavabos públics i que estiguin oberts més hores

No es pot portar a terme, és una proposta que s’ha realitzat més voltes i no s’ha

pogut continuar amb ella.

- Més fonts públiques

És competència del districte i les àrees centrals, es pot dur endavant.És factible, ja

que existeix la necessitat en altres grups de la població.

Que hi hagi més albergs per la gent sense sostre

S’afirma que és competència del districte. El barri té moltes persones que

s’ofereixen voluntàries per a tractar aquesta problemàtica

A més, cal comentar que actualment ja s’està treballant en aquesta proposta, però és

un tema complex, ja que hi ha una gran demanda cap a aquestes ajudes.

Caracterització de l’espai físic

- Més arbres i més vegetació, millorar i augmentar els parcs

És competència del districte.

És necessari comentar que estan en marxa el projecte d’apadrinar escocells (Pla

Natura). L’ajuntament planteja la proposta com un intent d’aconseguir una major

consciència col·lectiva per tal de ser més responsables amb aquests espais de natura.

A més hi ha un Catàleg de conscienciació. Es pot notificar quin arbre està malalt per

així poder substituir-lo. La política actual aposta per plantar més vegetació al

districte.

- Posar càmeres de vigilància
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No és competència de l’ajuntament, la competència pertany a la Generalitat de

Catalunya.

A més, no es poden ficar càmeres per tot arreu per la privacitat de les persones, per

a realitzar-lo hi hauria d’estar molt justificar.

Cal repensar el motiu d’aquesta proposta. Per què necessitem càmeres? Per

sentir-nos més segurs?

- Més parcs i pistes esportives

És competència de l’ajuntament.

El districte posseeix informació sobre els espais dels quals es disposen, això podria

ser una eina útil per a poder saber on actuar, a banda, és una informació a la qual es

pot accedir en un període curt de temps, sense demores.

Oci/Lleure

- Més discoteques per menors  + 14 anys)

El districte no té la competència, no pot actuar en aquest àmbit, ja que és un negoci

privat, no és públic i, per tant, no poden fer res.

- Més espais lliures de tabac. Apujar el preu del tabac

Aquí tampoc té competència el districte, perquè depèn de l’àmbit estatal.

A pesar d’açò hi ha moltes iniciatives per a reduir el consum de tabac i amb el pas del

temps s’ha avançat.

Sobre els espais lliures de tabac seria necessari identificar aquests espais, a més es

pot intervenir d’altres maneres com proposar campanyes constructives per

conscienciació. El que caldria, doncs, és buscar la manera de que l'ajuntament

acompanyi a aquesta proposta.

- Que venguin alcohol en les discoteques +15 i hi hagi més equipament mèdic i et facin un test

d'alcoholèmia abans de sortir.

El districte no pot actuar en aquest àmbit ja que és un negoci privat, no és

públic i per tant no poden fer res.

Gestió de residus

- Sancionar si no recicles adequadament

S’afirma que és competència del districte.

Realitzar campanyes per a conscienciar a la població del reciclatge sempre és

quelcom benvingut.

Avui dia ja existeix una iniciativa en la qual hi ha serveis que passen porta per porta

dels habitatges perquè la gent recicli.

Medi ambient

- Reduir l'ús dels cotxes privats

També és competència de l’ajuntament.

Actualment, està en peu un projecte que pretén realitzar nous carrils bici, reduint

d’aquesta manera l'ús del cotxe.
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També s’està treballant per millorar el transport públic, no obstant, la pandèmia ha

fet que es retrocedeixi en aquest àmbit.

- Conscienciar sobre la salut medi ambiental

Igual que en la gestió de residus, realitzar campanyes de conscienciació sempre són

benvingudes i el districte pot actuar.

- Reduir la contaminació lumínica, proposem utilitzar bombetes més respectuoses amb el

medi ambient i que enfoquin cap amunt, utilitzant plaques solars per alimentar els fanals.

És competència del districte.

S’està treballant en la substitució de les bombetes antigues per llums led.

Sobre les plaques solars els tècnics no tenen la suficient informació, necessiten

consultar-lo

Un cop fet el repàs del diagrama, agraïm el temps dedicat i la feina feta, i ens emplacem a seguir en

contacte.


