
 
 

 

Pla Infància 2021 – 2030 

Sessió 4: Pare Manel 

Dimarts 1 de març– 17.45 a 18.45 h 

 

Objectius de la sessió: 

- Concretar les propostes a realitzar com a millores de l’entorn d’ús dels infants 

al barri. 

Descripció de la sessió: 

En aquesta sessió són 13 infants: és un nou grup, per tant, que participa per primera 

vegada en el Pla d’Infància. En el primer moment de la sessió, ens presentem i 

expliquem els objectius del procés participatiu i les expliquem les propostes fetes pels 

grups anteriors de participació per conèixer la seva opinió sobre les mateixes en 

plenari. A continuació, passem a donar-les el material perquè en grups puguin 

desenvolupar alguna de les propostes i, en tercer lloc, des de un dispositiu mòbil de 

l’entitat les graven explicant les propostes (aquests vídeos per llei de protecció de 

dades i dels menors queden a disposició de l’entitat).  

Les propostes que elaboren els infants estan interpel·lades pel moment actual d’inici 

de la guerra d’Ucraïna- Rússia i són: 

Propostes activitats per fer al barri 

Fer búnquers en totes les places i parcs del barri (i de tota la ciutat) per salvar a tota la 

ciutadania de la possible guerra a Europa.  

Plaça Àngel Pestaña com a plaça de jocs: tirolines, mini platja per jugar al volei, etc i la 

plaça Marta Mata amb incorporació d’aquestes zones de jocs amb xarranca o altres van 

ser esmentats pels companys de la sessió anterior i estan d’acord en aquesta proposta. 

Organitzar cinema a la fresca en llocs sense trànsit per evitar les molèsties dels cotxes 

i estan d’acord amb la resta d’accions d’esports i oci que van incorporar els seus 

companys i companyes en la sessió anterior.  

Crear zones de jocs i esports a l’aire lliure i gratuïts per tothom. 

Generar bancs d’aliments, cases per persones/famílies amb necessitats, 

Generar/crear més zones verdes al barri per la contaminació i per treure gris i formigó 

de Verdum: palmeres, herba, terra, etc i que tinguin també fonts amb aigua potable 

perquè necessitem respirar aire net i beure aigua per tenir energia per jugar. 

Posar màquines de reciclatge que et donen diners per fomentar el reciclatge.  

Incloure viatges i excursions des del barri amb amistats. 

Fer la fira de Nadal amb zones per jugar com gronxadors o una fira permanent com un 

parc d’atraccions.  

Wifi gratuït al carrer  

 



 
 

 


