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Dinamitzadora: Jordi P i Arnau

Aquesta acta recull el desenvolupament de 5 propostes:
1- Treure la recollida de residus porta a porta
2- Camp municipal
3- Més seguretat cívica
4- Transformar espais en desús en espais per a joves i adolescents.

1. TÍTOL:

Treure la recollida de residus porta a porta.

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

Què? (explicar quin és l’objectiu, què voleu aconseguir)
Reduir les males olors als habitatges i eliminar aquesta molèstia per a la ciutadania.

Per què? (quins són els arguments que us han motivat a desenvolupar aquesta acció?)
Per les molèsties i queixes que generen a la gran majoria de la ciutadania.

Com? (com es vol dur a terme aquesta acció, material necessari?)
-Instal·lant més contenidors, sobretot de reciclatge.

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

Al barri de sant Andreu.

Quan? (dia o franja de temps)

Quan abans millor.

Qui? (quines persones hi estarien implicades)

Servei de neteja i personal de l’ajuntament.
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2. TÍTOL

Camp municipal.

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

Què? (explicar quin és l’objectiu, què voleu aconseguir)
Crear un camp municipal per als adolescents que actualment no en disposen.

Per què? (quins són els arguments que us han motivat a desenvolupar aquesta acció?)
Per ampliar l’oferta d’oci i esportiva del districte

Com? (com es vol dur a terme aquesta acció, material necessari?)
Contruint un camp per a tothom.

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

En algun lloc en desús o alguna plaça del barri de sant Andreu.

Quan? (dia o franja de temps)

Quan sigui possible.

Qui? (quines persones hi estarien implicades)

Generalitat i ajuntament.

Arquitectes i constructors.
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3. TÍTOL:

Més seguretat cívica.

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

Què? (explicar quin és l’objectiu, què voleu aconseguir)
Aconseguir més seguretat i civisme.

Per què? (quins són els arguments que us han motivat a desenvolupar aquesta acció?)
Per la manca de seguretat i la sensació d’inseguretat de la ciutadania.

Com? (com es vol dur a terme aquesta acció, material necessari?)
Instal·lant mes fanals a les zones poc il·luminades, instal·lació de càmeres a punts conflictius i
augmentar la plantilla d’agents cívics i policia al districte.

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

-Parcs del carrer Lanzarote

-Carrerons amb poca llum.

-c/Tàrrega

c/ de la formiga

-Pg. Mollerussa

- C/ malats.

-C//Josep Soldevila

-C/Torres i Bages

-C/ Sant Sebastià.

Quan? (dia o franja de temps)

A finals d’any.

Qui? (quines persones hi estarien implicades)

-Diferents cossos de seguretat.

-Constructors.

-Electricistes,

-...
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4. TÍTOL: (escriu la síntesi de l’acció, en forma de titular)

Transformar espais en desús en espais per a joves i adolescents.

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

Què? (explicar quin és l’objectiu, què voleu aconseguir)
Reconstruir espais abandonats per beneficiar la ciutadania adolescent de Barcelona.

Per què? (quins són els arguments que us han motivat a desenvolupar aquesta acció?)
Per donar servei a espais desaprofitats i augmentar les zones d’oci per a joves.

Com? (com es vol dur a terme aquesta acció, material necessari?)
Espai obert amb persones dinamitzadores on s’implementin activitats per a joves i adolescents:
Tallers, concerts, Tornejos de diferents esports, fires de productes artesanals,...

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

En algun espai en desús propietat de l’ajuntament.

Quan? (dia o franja de temps)

Principis d’estiu.

Qui? (quines persones hi estarien implicades)

-urbanisme i persones dinamitzadores.
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