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Fitxa de les accions - S4
Data: 16 febrer 2022
Grup i nombre de participants: 1r D, 20 participants
Dinamitzadora: Inés i Alejandra

Aquesta acta recull el desenvolupament de 4 propostes:
1- Velocitat de moviment
2- Convivència amb animals
3- Espais per a animals
4- Millorar la recollida d’escombraries

1- TÍTOL:

Velocitat de moviment

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 patinets i les bicicletes no vagin tan de pressa i que circulin pel carril bici

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

Es veuen accidents molt freqüents

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

Que hi hagi gent al carrer repartint flyers d’informació amb un codi QR perquè es pugui accedir a
més informació a les xarxes socials

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

A tots els barris

Quan? (dia o franja de temps)

Al Juny

Qui? (quines persones hi estarien implicades)

Els que pateixen accidents, els dels patinets, educadors, administrador del foro

Estratègies socials per al territori i els espais lliures

*estel SCCL - ESF67480889

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



Carrer Creueta 119, baixos esquerra

08202 Sabadell (Barcelona)

info@plaestel.org

www.plaestel.org

2- TÍTOL:

Convivència amb 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 tots els animals domèstics tinguin un espai on poder estar

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

Volem un espai en el qual els animals gaudeixin molt

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

Amb tanques, diferents estructures perquè juguin, aliments,...

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

En parcs i places buides

Quan? (dia o franja de temps)

En 3 mesos

Qui? (quines persones hi estarien implicades)

L’ajuntament
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3- TÍTOL:

Espais per a animals

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

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

Un lloc obert per animals

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

Perquè puguin anar els animals

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

Una caixa de pilotes

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

Carrer Gran de Sant Andreu, zona de vianants, lloc sense utilitzar

Quan? (dia o franja de temps)

Final de 2022

Qui? (quines persones hi estarien implicades)

L’ajuntament

Estratègies socials per al territori i els espais lliures

*estel SCCL - ESF67480889

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



Carrer Creueta 119, baixos esquerra

08202 Sabadell (Barcelona)

info@plaestel.org

www.plaestel.org

4- TÍTOL:

Millorar la recollida d’escombraries

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

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

Treure el porta a porta

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

Els carrers no estan nets i la gent no està contenta

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

Posar contenidors més grans i donar un cèntim a cada persona que recicli

Sensibilitzar a la gent a través d’un youtuber

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

A Sant Andreu

Quan? (dia o franja de temps)

Estiu 2022

Qui? (quines persones hi estarien implicades)

L’ajuntament
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