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Fitxa de les accions - S4
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Grup i nombre de participants:Grup 10
Dinamitzadora: Monica i Arnau

Aquesta acta recull el desenvolupament de 5 propostes:
1- Neteja i manteniment
2- Pistes esportives
3- Mobiliari urbà
4- Convivència amb animals
5- Optimitzar els semàfors de Les Corts

1. TÍTOL:

Neteja i manteniment

DESCRIPCIÓ (explicació de com us imagineu 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 al 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,...

Estratègies socials per al territori i els espais lliures

*estel SCCL - ESF67480889

Fixe:  +34 937450653 - Mòbil: +34 622224267 - info@plaestel.org



Carrer Creueta 119, baixos esquerra

08202 Sabadell (Barcelona)

info@plaestel.org

www.plaestel.org

2. TÍTOL

Pistes esportives.

DESCRIPCIÓ (explicació de com us imagineu 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 us imagineu 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 disticte.

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

Convivència amb animals.

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

Què? (explicar quin és l’objectiu, què voleu aconseguir)
Aprofitar espais abandonats per a tenir més espais de socialització dels animals de companyia.

Per què? (quins són els arguments que us han motivat a desenvolupar aquesta acció?)
Hi han molts animals de companyia al districte amb poc lloc per a relacionar-se i fer exercici.

Com? (com es vol dur a terme aquesta acció, material necessari?)
1. Localitzar un lloc abandonat.
2. Proposar un projecte de reforma.
3. Demanar permisos.
4. Que en la redacció del projecte impliqui els ciutadans amb animals de companyia i els que

no en tenen, per veure tots els punts de vista.

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

Al costat d'Entença hi ha un solar que està abandonat.

Quan? (dia o franja de temps)

Entre 10-15anys.

Qui? (quines persones hi estarien implicades)

La gent del districte per a liderar el projecte. Arquitectes d'obres.
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5. TÍTOL

Optimitzar els  semàfors de Les Corts

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

Què? (explicar quin és l’objectiu, què voleu aconseguir)
Millorar els temps d’espera dels semàfors i afavorir una circulació més fluida.

Per què? (quins són els arguments que us han motivat a desenvolupar aquesta acció?)
Per millorar el trànsit del districte i evitar aglomeracions de vianants i cotxes als semàfors.

Com? (com es vol dur a terme aquesta acció, material necessari?)
Caldria canviar el temps dels semàfors, alguns caldria allargar-los i altres escurçar-los, depenent del
carrer i de l’hora.

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

Revisar tots els semàfors del districte, sobretot les zones més transitades.

Quan? (dia o franja de temps)

Setmana Santa - abril

Qui? (quines persones hi estarien implicades)

Programador

Persones encarregades manteniment semàfors.
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