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Grup i nombre de participants: Grup 11
Dinamitzadora: Mònica i Arnau

Aquesta acta recull el desenvolupament de 3 propostes:
1- Neteja i manteniment
2- Pistes esportives
3- Mobiliari urbà
4- Transport sostenible

1. TÍTOL

Neteja i manteniment

DESCRIPCIÓ (explicació de com s’imaginen la materialització/concreció de l’acció que
proposen)

Què? (explicar quin és l’objectiu, què voleu aconseguir)

Millorar la neteja al carrer i evitar brutícia, sobretot burilles de cigarret, als carrers del districte.

Per què? (quins són els arguments que us han motivat a desenvolupar aquesta acció?)

Per augmentar el civisme de la ciutadania i no llencin brutícia a terra.

Com? (com es vol dur a terme aquesta acció, material necessari?)

Instal·lant més papereres, contenidors,....

On? (a quin lloc es voldria dur a terme)

A terrasses de bars i restaurants i a la majoria de carrers del districte.

Quan? (dia o franja de temps)

A finals de mes.

Qui? (quines persones hi estarien implicades)

Personal de l’ajuntament, obrers, regidora de medi ambient,...
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2. TÍTOL

Pistes esportives.

DESCRIPCIÓ (explicació de com s’imaginen la materialització/concreció de l’acció que
proposen)

Què? (explicar quin és l’objectiu, què voleu aconseguir)

Augmentar el nombre de pistes esportives, poliesportius, piscines públiques,....

Per què? (quins són els arguments que us han motivat a desenvolupar aquesta acció?)

Augmentar la pràctica esportiva de la ciutadania.

Com? (com es vol dur a terme aquesta acció, material necessari?)

Creació i millora de pistes esportives.
Obreres.
Regidor d’esports,...

On? (a quin lloc es voldria dur a terme)

Solar en desús al carrer Entença amb carrer Montnegre i a altres espais del districte.

Quan? (dia o franja de temps)

En 1 any i mig.

Qui? (quines persones hi estarien implicades)

Persones dinamitzadores.
Lampistes.
Paletes.
Electricistes,....
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3. TÍTOL:

Mobiliari urbà.

DESCRIPCIÓ (explicació de com s’imaginen la materialització/concreció de l’acció que
proposen)

Què? (explicar quin és l’objectiu, què voleu aconseguir)

Oferir més espai de descans a la ciutadania.

Per què? (quins són els arguments que us han motivat a desenvolupar aquesta acció?)

Per la manca de bancs als carrers al districte.

Com? (com es vol dur a terme aquesta acció, material necessari?)

Reparant els bancs ja existents i instal·lant-ne de nous.

On? (a quin lloc es voldria dur a terme)

A tot el districte.

Quan? (dia o franja de temps)

En un any.

Qui? (quines persones hi estarien implicades)

Brigada de manteniment de l’ajuntament.
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4. TÍTOL:

Transport sostenible

DESCRIPCIÓ (explicació de com us imagineu la materialització/concreció de l’acció que
proposen)

Què? (explicar quin és l’objectiu, què voleu aconseguir)

Més carrils bici per augmentar la mobilitat sostenible del districte.

Per què? (quins són els arguments que us han motivat a desenvolupar aquesta acció?)

Perquè la gent contamini menys i perquè no es circuli en bici per la vorera i així evitar accidents.

Com? (com es vol dur a terme aquesta acció, material necessari?)

Tallant puntualment trams de carrers per circular amb seguretat, avisant prèviament als residents.
Cartelleria informativa.

On? (a quin lloc es voldria dur a terme)

Les Corts, carrer Entença, Berlín, Madrid, Montnegre, Gran Via Carles III, trav.Corts, Av.Josep
Tarradellas.

Quan? (dia o franja de temps)

Entre 2 i 3 mesos.

Qui? (quines persones hi estarien implicades)

Ajuntament de BCN, regidoria de mobilitat, BCN trànsit.
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