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Aquesta acta recull el desenvolupament de 4 propostes:
1- Espais verds
2- Ampliació d’skateparks
3- Transport sostenible
4- Mobiliari urbà

1. TÍTOL

Espais verds

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

Què? (explicar quin és l’objectiu, què voleu aconseguir)
L’objectiu que volem aconseguir és habilitar més espais verds per a l’oci i l’esport.

Per què? (quins són els arguments que us han motivat a desenvolupar aquesta acció?)
Ens ha motivat pensar que la gent podrà gaudir de més llocs on fer activitats  físiques o relaxar-se
que siguin diferents i a l’aire lliure.

Com? (com es vol dur a terme aquesta acció, material necessari?)
Caldria plantar arbres i altres plantes per a que es fes un lloc ple de natura i verd. Es podrien posar

porteries, canastes, xarxes i elements per diferents esports. També serien necessaris bancs, fonts i

altres elements de mobiliari urbà.

On? (a quin lloc es voldria dur a terme)
Pensem que aquests espais es podrien construir a actuals solars sense edificar per aprofitar espais
que no s’estan utilitzant.

Quan? (dia o franja de temps)

Es podria planificar i posar en marxa el projecte durant l’hivern i que estigues a punt per plantar a

la primavera per fer servir a partir dels mesos de primavera i estiu.

Qui? (quines persones hi estarien implicades)

Tècnics d’esports, arquitectes, constructors, jardiners i altres tècnics i personal especialitzat

Estratègies socials per al territori i els espais lliures
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2. TÍTOL

Ampliació de skateparks

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

Què? (explicar quin és l’objectiu, què voleu aconseguir)
L’ampliació i creació de llocs segurs i gratuïts per poder patinar amb seguretat.

Per què? (quins són els arguments que us han motivat a desenvolupar aquesta acció?)
Perquè hi ha pocs skateparks. A les Corts només hi ha un i el que passa és que els skaters agafen
llocs públics que no estan preparats i es poden fer mal o provocar un accient.

Com? (com es vol dur a terme aquesta acció, material necessari?)
Pensem que aquests espais es podrien construir a actuals solars sense edificar per aprofitar espais
que no s’estan utilitzant i ampliar els ja existents.

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

Al costat del Camp Nou

Quan? (dia o franja de temps)

La construcció durarà 1-2 anys

Qui? (quines persones hi estarien implicades)

Tècnics d’esports i altres persones de l’ajuntament

Estratègies socials per al territori i els espais lliures
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3. 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)
Augmentar el número de carrils bici i els punts de càrrega per vehicles elèctrics i patinets.

Per què? (quins són els arguments que us han motivat a desenvolupar aquesta acció?)
Per transportar-nos amb més facilitat fent servir vehicles sostenibles.

Com? (com es vol dur a terme aquesta acció, material necessari?)
Reduint l’espai per als cotxes i afegint carrils bicis segregats.

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

Travessera de les corts

Quan? (dia o franja de temps)

La construcció durarà 1-2 anys

Qui? (quines persones hi estarien implicades)

L’Ajuntament

Estratègies socials per al territori i els espais lliures
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4. 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)
Més llocs de trobada per als joves

Per què? (quins són els arguments que us han motivat a desenvolupar aquesta acció?)
Perquè no hi ha llocs de trobada pensats per a joves

Com? (com es vol dur a terme aquesta acció, material necessari?)
Posant més fonts per persones, renovar els bancs vells i posant nous

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

Parcs, com el del costat de la Maternitat

Quan? (dia o franja de temps)

Ara mateix tot el dia o quan es pugui.

Qui? (quines persones hi estarien implicades)

Els joves

Estratègies socials per al territori i els espais lliures
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