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Dinamitzadora: Coral i Roser

Aquesta acta recull el desenvolupament de 4 propostes:
1- Habilitar espais per mascotes
2- Ajudem als animals
3- Espais pels animals que viuen al carrer
4- Obertura de patis de les escoles als caps de setmana

1- TÍTOL:

Habilitar espais per mascotes

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

Què? (explicar quin és l’objectiu, què voleu aconseguir)
Volem habilitar espais sense ús per a mascotes

Perquè? (quins són els arguments que us han motivat a desenvolupar aquesta acció?)
Perquè els animals també necessiten molt espai, i per a la gent que no els hi agrada trobar-se els
gossos en les places i carrers, que tinguin el seu espai i no molestar a la gent.

Com? (com es vol dur a terme aquesta acció, material necessari?)
Es vol dur a terme en espais sense ús.

On? (a quin lloc es voldria dur a terme)
En espais abandonats, per exemple carrer Paloma 44 o carrer Tucuman 92

Quan? (dia o franja de temps)
24 hores obert

Qui? (quines persones hi estarien implicades)
Estarien implicades persones de la neteja, arquitectes socials
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2- TÍTOL:

Ajudem als animals

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

Què? (explicar quin és l’objectiu, què voleu aconseguir)
Que els gossos juguin i siguin lliures a un parc

Perquè? (quins són els arguments que us han motivat a desenvolupar aquesta acció?)
Perquè puguin jugar en espai lliure

Com? (com es vol dur a terme aquesta acció, material necessari?)
A un espai amb sorra, arbres, fonts, obstacles per jugar, papereres, bancs. Amb tanques.

On? (a quin lloc es voldria dur a terme)
Al costat del camp del ferro a Sant Andreu.

Quan? (dia o franja de temps)
Començant al abril i fins l’octubre

Qui? (quines persones hi estarien implicades)
Ajuntament
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3- TÍTOL:

Espais pels animals que viuen al carrer

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

Què? (explicar quin és l’objectiu, què voleu aconseguir)
Ajudar als animals que viuen al carrer. Acollir, cuidar, passejar i donar-los en adopció.

Per què? (quins són els arguments que us han motivat a desenvolupar aquesta acció?)
Perquè no passin gana, que no morin i que siguin feliços i tinguin una vida digna.

Com? (com es vol dur a terme aquesta acció, material necessari?)
Que tinguin espai suficient per jugar o passejar. Per alimentar-se, dormir i que tinguin un espai per
nosaltres poder anar a jugar amb ells.

On? (a quin lloc es voldria dur a terme)
Solar sense ús prop de Sagrera - Sant Andreu.

Quan? (dia o franja de temps)
Quan es troben gossos abandonats.

Qui? (quines persones hi estarien implicades)
Veïns del barri (menjar i jugar) i  Ajuntament (Manteniment)
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4- TÍTOL:

Obertura de patis de les escoles als caps de setmana

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

Què? (explicar quin és l’objectiu, què voleu aconseguir)
Per tenir més espais per poder fer activitats físiques els caps de setmana.

Perquè? (quins són els arguments que us han motivat a desenvolupar aquesta acció?)
Perquè les pistes d’esports estan molt ocupades els caps de setmana.

Com? (com es vol dur a terme aquesta acció, material necessari?)
Que un Conserge de l'escola obri l’escola els caps de setmana.

On? (a quin lloc es voldria dur a terme)
A les escoles del barri de Sant Andreu - Sagrera

Quan? (dia o franja de temps)
Un any i si funciona bé, allargar-ho.

Qui? (quines persones hi estarien implicades)
Un Conserge voluntari de l’escola i els joves que vinguin.
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