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Dinamitzadora: Irra i Arnau

1- TÍTOL:

Creació d’espais per practicar esports minoritaris.

[NOTA: s’ha treballat una mateixa proposta en dos grups de 3 participants. S’adjunten dos dibuixos
de la mateixa proposta.]

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

Què? (explicar quin és l’objectiu, què voleu aconseguir)
Aportar més diversió i diversificar la pràctica de l’esport.

Per què? (quins són els arguments que us han motivat a desenvolupar aquesta acció?)
Perquè només es visibilitza l’esport majoritari (futbol i bàsquet, sobretot). Tenir més opcions a l’hora
d’escollir quin esport practicar.

Com? (com es vol dur a terme aquesta acció, material necessari?)
-Es visualitza com un espai poliesportiu on practicar: bàdminton, minigolf, futbol americà, voley,
cricket, tennis, gimnàs a l’aire lliure.
-Està dotat de materials per practicar aquests esports i un espai per guardar-lo: raquetes, material
de cricket, de futbol americà, etc.
-Hi ha fonts i il·lumiinació per usar-lo per la nit.
-Té una xarxa que es pot variar l’alçada per poder practicar diferents esports de xarxa (voley,
tennis, badminton…)
-Compta amb un camp gran pel futbol americà, que també pot servir per atletisme o altres esports
de camp.
-Té vestidors, lavabos i bancs amb ombra.

On? (a quin lloc es voldria dur a terme)
On hi ha el parc del Dragó, al costat de les pistes vermelles.
Al parc de la Mina també hi ha molt espai per aprofitar, però hi ha xeringues i s’hauria de netejar i
assegurar.

Quan? (dia o franja de temps)
No s’especifica.

Qui? (quines persones hi estarien implicades)
Personal de neteja i educadors de carrer (pel tema de la seguretat)
Personal tècnic de l’ajuntament (aqruitectes?)
La ciutadania adolescent pot fer propostes de com vol que sigui (procés participatiu?)
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