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Aquesta acta recull el desenvolupament de 4 propostes:
1- Instal·lació de parcs de cal·listènia
2- Obrir els patis de les escoles les tardes i els caps de setmana.
3- Millorar espais verds i afegir espais d’ombres
4- Reparar els paviments i voreres.

1. TÍTOL

Instal·lació de parcs de cal·listènia.

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

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

El nostre objectiu és que tothom pugui gaudir de fer esport físic i millorar gratuïtament, ja que no
tothom es pot permetre anar a un gimnàs o un altre lloc semblant.

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

Per què hi ha gent que no es pot permetre un gimnàs pels diners o pel fet que sigui. Ens agradaria
que la gent pugui estar content amb el seu físic.

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

Volem localitzar un terreny pla i amb espai, i necessitem una constructora que ens faciliti els
materials i la mà d’obra.

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

Als Jardins de les Dones de la Motor Ibèrica ( al costat de la Parròquia de Sant Andreu)

Quan? (dia o franja de temps)

En menys de 6 mesos si és possible.

Qui? (quines persones hi estarien implicades)

La constructora que ens faciliti els materials i la regidora del Districte (la senyora Lucía
Martín González)
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2. TÍTOL:

Obrir els patis de les escoles les tardes i els caps de setmana.

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

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

Incentivar que els joves estiguin menys estona amb els aparells electrònics i mes estona a l’aire
lliure.

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

Perquè ens agrada molt fer esport.

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

Doncs el que hem pensat es que el material el portin les persones que vulguin jugar.

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

Als patis de les escoles.

Quan? (dia o franja de temps)

Tardes després de classe i caps de setmana de 9:00 a 13:00 i de 15:00 a 20:00

Qui? (quines persones hi estarien implicades)

L’ajuntament i les escoles.
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3. TÍTOL:

Millorar espais verds i afegir espais d’ombres.

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

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

Volem aconseguir més espais verds al districte i espais d’ombra sobretot els dies d’estiu per poder
descansar.

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

Perquè creiem que hi ha pocs espais verds en el districte i seria una bona manera d’aprofitar els
terrenys abandonats. Creant més llocs d’ombra podríem evitar casos d’insolació durant les èpoques
de calor o durant les hores mes altes de sol.

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

Arbres, carpes, aspersors (ventiladors d’aigua i aire), fonts, plantes, bancs, taules de pícnic, etc.

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

Llocs d’ombra a Can Fabra, parc de la Pegasso, alguna fàbrica abandonada per la zona de la
Maquinista.

Quan? (dia o franja de temps)

Llocs d’ombra abans de l’estiu 2022 i espais verds el més aviat possible.

Qui? (quines persones hi estarien implicades)

Paletes, jardiners i arquitecte.
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4. TÍTOL

Reparar els paviments i voreres.

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

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

El que nosaltres volem aconseguir és que les voreres i els paviments es reparin perquè els arbres
(les arrels) no creixin cap a dalt creant desnivells.

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

Volem això perquè considerem que aquests desnivells són perillosos, es a dir, provoquen caigudes i
entrebancs. Si això millora, el risc de caiguda serà menor i els arbres creixeran millor.

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

Volem que es reconstrueixin els carrers com a Gran de Sant Andreu o Berenguer de Palau.

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

Creiem que els llocs que més necessiten aquesta rectificació són; el barri de Bon Pastor (en
general), la zona més propera al centre comercial ‘’La Maquinista’’, alguns carrers del centre de
Sant Andreu, Torras i Bages,...

Quan? (dia o franja de temps)

Considerem que seria convenient fer-ho l’abans possible, encara que sabem que si es duu a terme
trigarà un temps a completar-se.

Qui? (quines persones hi estarien implicades)

Ho podria fer la mateixa empresa constructora que va ‘’arreglar’’ el carrer Gran de Sant Andreu, ja
que ens ha agradat molt el resultat, ens hem inspirat per fer la proposta en aquest carrer.

Estratègies socials per al territori i els espais lliures

*estel SCCL - ESF67480889

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


