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Fitxa de les accions - S4
Data: 16 febrer 2022
Grup i nombre de participants: 1r C, 20 participants
Dinamitzadora: grup tutoritzat (dinamitza la referent del centre)

Aquesta acta recull el desenvolupament de 5 propostes:
1- Caracterització de l’espai públic (versió 1)
2- Més espais per a gossos amb joguines, fonts, etc
3- Les fonts
4- Caracterització de l’espai públic (versió 2)
5- Civisme

1- TÍTOL:

Caracterització de l’espai públic

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

Què? (explicar quin és l’objectiu, què voleu aconseguir)
Poder fer gimnasos per la gent que no té suficients diners

Perquè? (quins són els arguments que us han motivat a desenvolupar aquesta acció?)
Perquè volíem saber com millorar i poder fer que a la gent que no té recursos suficients per
permetre’s un gimnàs puguin accedir-ne a un de gratuït.

Com? (com es vol dur a terme aquesta acció, material necessari?)
Primer buscar els materials necessaris i les ubicacions, i al finalitzar tot, afegir un dia perquè ja
estigui instal·lat:

- Metall
- Fusta
- Eines

On? (a quin lloc es voldria dur a terme)
Imaginem aquests llocs:

- Parc de la Pegaso
- La maquinista
- La sagrera

Quan? (dia o franja de temps)
Cap al setembre del 2022

Qui? (quines persones hi estarien implicades)
Arquitectes, tècnics de l’ajuntament
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2- TÍTOL:

Més espais pels gossos amb joguines, fonts, etc.

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 se sentin a gust.

Perquè? (quins són els arguments que us han motivat a desenvolupar aquesta acció?)
Per tenir més cura amb els animals i s’ho passin bé.

Com? (com es vol dur a terme aquesta acció, material necessari?)
Joguines de plàstic, com pilotes, joguines que fan soroll, etc. Fonts.

On? (a quin lloc es voldria dur a terme)
Millorant els parcs que ja tenim.

Quan? (dia o franja de temps)
Durant l’estiu del 2023

Qui? (quines persones hi estarien implicades)
Tothom, la gent que té gos, arquitectes i tècnics de l’ajuntament
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3- TÍTOL:

Les fonts

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

Què? (explicar quin és l’objectiu, què voleu aconseguir)
Posar més fonts.

Perquè? (quins són els arguments que us han motivat a desenvolupar aquesta acció?)
Per tenir més parades per beure aigua mentre caminem o juguem al barri/districte

Com? (com es vol dur a terme aquesta acció, material necessari?)
Instal·lació amb els materials necessaris (recipient hermètic, bomba aigua i una pala)

On? (a quin lloc es voldria dur a terme)
A tots els parcs

Quan? (dia o franja de temps)
Pel febrer de 2023

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

Més pistes polivalents

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

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

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

Com? (com es vol dur a terme aquesta acció, material necessari?)
Ciment, pintura i metall

On? (a quin lloc es voldria dur a terme)
Darrere del CUAP Casernes

Quan? (dia o franja de temps)
Estiu del 2024

Qui? (quines persones hi estarien implicades)
Enginyers, arquitectes, paletes i l’ajuntament
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5- TÍTOL:

Civisme

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

Què? (explicar quin és l’objectiu, què voleu aconseguir)
Que el mobiliari urbà estigui en bon estat, o sigui que ningú el faci malbé i sentir més seguretat al
carrer.

Perquè? (quins són els arguments que us han motivat a desenvolupar aquesta acció?)
Perquè volem sentir-nos amb seguretat al carrer i que als carrers i el barri estiguin en bon estat

Com? (com es vol dur a terme aquesta acció, material necessari?)
Posar més càmeres de seguretat o més il·luminació pels carrers.
Requerir permisos per comprar pintura en esprai.
Espais de protecció amb horaris amplis.

On? (a quin lloc es voldria dur a terme)
Al barri de Sant Andreu

Quan? (dia o franja de temps)
Pel 2025

Qui? (quines persones hi estarien implicades)
L’ajuntament, botigues i tècnics d’instal·lacions de càmeres o llums.
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