
 
 

 

Pla Infància 2021 – 20230 

Sessió 3: Torre Baró 

Divendres 18 de febrer – 17.15 a 18.30 h 

 

Objectius de la sessió: 

• Construir propostes realistes i viables 

Descripció de la sessió: 

En aquesta sessió són 9 infants que ja havien vingut a les sessions anteriors. 
Fem memòria amb les coses que hem anat fent en les sessions anterior, la 
observació i la ruta pel barri així com propostes que ja a la primera sessió van 
expressar. 

Les propostes que elaboren els infants són: 

 

Parc Esportiu 

Obert tots els dies de 8 del matí a les 10:30 de la nit. A Torre Baró. Pista de 
futbol de gespa, de bàsquet, bancs, banys, tapat per si plou, llit elàstic, un espai 
per amagar-se, muntanya de cordes per escalar, taules de pícnic, llum i una 
zona pels més petits. 

Parc 

Parc a torre baró. Tirolina, tobogans, gronxadors, un gronxador que sigui com 
un vaixell. 

 

Pipican 

Un espai per gossos perquè pixin i caguin allà i no arruïnin els boscos de torre 
baró. 

 

Escales mecàniques 

Vull unes escales mecàniques a Torre Baró, des del campillo fins al centre 
obert. 

 

Piscina Torre Baró 



 
 

Vull una piscina a Torre Baró oberta tot l'any, a l'hivern tapada i a l'estiu 
descoberta. La tarifa que sigui segons número de persones a la família, que 
paguis una vegada a l'any i pots anar les vegades que vulguis. Que es pugui 
arribar amb transport públic. 

 

Carrers amb voreres 

Des de la plaça roja fins al centre obert que posin voreres als carrers. Que hi 
hagi menys cotxes aparcats al costat de la vorera. Que posin llums en els 
carrers. 

 

Cuina al casal 

Dos divendres al mes poder fer taller de cuina al casal. Que l'ajuntament pagui 
o doni el menjar per poder fer el taller. Que es cuini el menjar al casal i desprès 
es mengen el menjar que han preparat. 

 

Poder tenir un espai de joc al casal 

una piscina de boles, una pista de futbol, de bàsquet, tobogans i gronxadors, 
una tirolina molt gran i un rocòdrom. 

 

 

 

 

 


