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Fitxa de les accions - S4
Data: 22 febrer 2022
Grup i nombre de participants: 3r, 20 participants
Dinamitzadora: Alejandra i Diego

Aquesta acta recull el desenvolupament de 4 propostes:
1- Zona esportiva de pàdel
2- Circuits de bici
3- Crear zones esportives
4- Habilitar zones de pipicans equipades

1- TÍTOL:

Zona esportiva de pàdel

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

Què? (explicar quin és l’objectiu, què voleu aconseguir)
Aconseguir crear una nova zona esportiva de padel.

Per què? (quins són els arguments que us han motivat a desenvolupar aquesta acció?)
Un dels motius és perquè hi ha poques pistes esportives de padel. No coneixem cap pista que hi
hagi en el barri.

Com? (com es vol dur a terme aquesta acció, material necessari?)
Que sigui un espai públic gratuït.
Que la zona esportiva ofereixi el material.

On? (a quin lloc es voldria dur a terme)
Proper a altres llocs esportius.

Quan? (dia o franja de temps)
Que obri de 9 a 21h.

Qui? (quines persones hi estarien implicades)
L’ajuntament i que els treballadors siguin contractats també per l’Ajuntament.
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2- TÍTOL:

Circuits de bici

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

Què? (explicar quin és l’objectiu, què voleu aconseguir)
L’objectiu és que els nens es diverteixin amb els nous circuits.

Per què? (quins són els arguments que us han motivat a desenvolupar aquesta acció?)
A Barcelona no hi ha gaires circuits de bici. A més és bo per a la salut.

Com? (com es vol dur a terme aquesta acció, material necessari?)
Un espai amb pistes de bici amb rampes i “onades” per fer trucs. Seria un espai públic per a totes les
edats i amb mesures de seguretat.

On? (a quin lloc es voldria dur a terme)
Al carrer Menorca, per l’altre costat del Mercat de Provençals.

Quan? (dia o franja de temps)
Que es faci d’aquí a un o dos anys.

Qui? (quines persones hi estarien implicades)
L’ajuntament
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3- TÍTOL:

Crear zones esportives

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

Què? (explicar quin és l’objectiu, què voleu aconseguir)
L’objectiu és poder practicar esports variats.

Per què? (quins són els arguments que us han motivat a desenvolupar aquesta acció?)
Per poder jugar a diferents esports i que actualment no es poden practicar, ja que no hi ha espais.

Com? (com es vol dur a terme aquesta acció, material necessari?)
El material el portaria cadascú de casa (pilotes, raquetes…), però hi hauria material públic com
cistelles de bàsquet, pistes...

On? (a quin lloc es voldria dur a terme)
Aquestes pistes podrien estar en la plaça del carrer Huelva, la plaça del costat de l’escola Brasil o
del Parc de Sant Martí.

Quan? (dia o franja de temps)
Les pistes podrien estar obertes tot el dia, però en el cas de pistes tancades o cobertes, l’horari
podria ser de 8 del matí a 23h de la nit.

Qui? (quines persones hi estarien implicades)
Les persones implicades són els que practiquin esports i l’Ajuntament.
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4- TÍTOL:

Habilitar zones de pipicans equipades

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

Què? (explicar quin és l’objectiu, què voleu aconseguir)
Fer una zona on hi hagi molts arbres per estar i passejar els gossos.

Per què? (quins són els arguments que us han motivat a desenvolupar aquesta acció?)
Perquè hi hagi més zones per estar tranquil amb els gossos i amb els amics.

Com? (com es vol dur a terme aquesta acció, material necessari?)
Fer un parc amb bancs i zones de gespa amb arbres que envoltin el parc i que hi hagi una zona
coberta per estar i no mullar-se. També que hi hagi una zona com un llac petit perquè els gossos es
puguin refrescar a l’estiu.

On? (a quin lloc es voldria dur a terme)
Al voltant del Mercadona que hi ha pel camp del Pujades.

Quan? (dia o franja de temps)
Durant aquest any i el següent.

Qui? (quines persones hi estarien implicades)
L’Ajuntament.
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