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Fitxa de les accions - S4
Data: 7 febrer 2022
Grup i nombre de participants: 3.4, 23 participants
Dinamitzadora: Diego i Carol (Espai Coneix)

Aquesta acta recull el desenvolupament de 4 propostes:
1: Reducció de cotxes privats i augments de carrils bicis i passos per als vianants
2: Adaptació per edats als parcs i pistes esportives
3: Més parcs amb vegetació i no oberts per complet.
4: Albergs per a gent sense sostre

1- TÍTOL:

Reducció de cotxes privats i augments de carrils bicis i passos per als vianants

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

Què? (explicar quin és l’objectiu, què voleu aconseguir)
Reduir la contaminació atmosfèrica i sonora dels cotxes privats.

Perquè? (quins són els arguments que us han motivat a desenvolupar aquesta acció?)
Volem menys contaminació acústica i de CO2

Com? (com es vol dur a terme aquesta acció, material necessari?)
Asfalt i afavorir la compra de cotxes elèctrics

On? (a quin lloc es voldria dur a terme)
Via Augusta, dos carrils per sentit, un per cotxes i l’altre per busos

Quan? (dia o franja de temps)
Durant 2022, que el 2023 ja estigui fet

Qui? (quines persones hi estarien implicades)
Obrers, enginyers, polítics, empresaris
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2- TÍTOL:

Adaptació per edats als parcs i 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)
Volem que hi hagin més parcs i pistes esportives per nois i noies de la nostra edat.

Perquè? (quins són els arguments que us han motivat a desenvolupar aquesta acció?)
Perquè no n’hi ha. Hi ha parcs per a nens petits o per a gent adulta, però no hi ha per adolescents.
Els jocs casi sempre tenen una restricció d’edat.

Com? (com es vol dur a terme aquesta acció, material necessari?)
Amplis. amb ventilació, que hi hagi bona il·luminació i amb bancs i tanques.

On? (a quin lloc es voldria dur a terme)
Barcelona i Hospitalet

Quan? (dia o franja de temps)
24/7

Qui? (quines persones hi estarien implicades)
Gent jove a partir dels 10 anys fins els 25 anys
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3- TÍTOL:

Més parcs amb vegetació i no oberts per complet.

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

Què? (explicar quin és l’objectiu, què voleu aconseguir)
Més vegetació - Al costat de carrers i no de carreteres - No molta gent - Espais lliures

Perquè? (quins són els arguments que us han motivat a desenvolupar aquesta acció?)
Perquè creiem que necessitem més espais oberts on estar les tardes amb tranquil·litat i no tanta
contaminació, així que un lloc apartat

Com? (com es vol dur a terme aquesta acció, material necessari?)
Llocs abandonats convertir-los en parcs

On? (a quin lloc es voldria dur a terme)
Gràcia, Sarrià, Sant Gervasi, Lesseps, Putxet

Quan? (dia o franja de temps)
Tot el dia obert, o tancat unes hores concretes a la nit

Qui? (quines persones hi estarien implicades)
L’ajuntament
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4- TÍTOL:

Albergs per a gent sense sostre

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

Què? (explicar quin és l’objectiu, què voleu aconseguir)
Que la gent sense sostre tingui algun lloc per anar

Perquè? (quins són els arguments que us han motivat a desenvolupar aquesta acció?)
Perquè tothom mereix un lloc on viure

Com? (com es vol dur a terme aquesta acció, material necessari?)
Construir albergs que no només siguin una casa, sinó que també els hi ofereix començar de nou,
aconseguint una feina, una casa i serveis psicològics

On? (a quin lloc es voldria dur a terme)
On hi hagi moltes persones sense sostre, per exemple Raval

Quan? (dia o franja de temps)
Construir-ho en dos anys

Qui? (quines persones hi estarien implicades)
Ajuntament i persones sense sostre
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