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Fitxa de les accions - S4
Data: 8 febrer 2022
Grup i nombre de participants: 3r 3, 20 participants
Dinamitzadora: Coral i Alejandra

Aquesta acta recull el desenvolupament de 5 propostes:
1- Fomentem l’esport gratuït i accessible!
2- Menys cotxes privats
3- Més arbres. Vegetació.
4- Fer poliesportius
5- Volem més albergs per a gent sense sostre

1- TÍTOL:

Fomentem l’esport gratuït i accessible!

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

Què? (explicar quin és l’objectiu, què voleu aconseguir)
Augmentar el nombre de pistes esportives al districte

Per què? (quins són els arguments que us han motivat a desenvolupar aquesta acció?)
Millorar la salut física i mental dels joves

Com? (com es vol dur a terme aquesta acció, material necessari?)
Hauria d’estar barrada amb línies ben marcades i amb xarxes als cèrcols

On? (a quin lloc es voldria dur a terme)
Al districte de Sant Gervasi

Quan? (dia o franja de temps)
Els pròxims 5-10 anys. No és prioritari

Qui? (quines persones hi estarien implicades)
L’ajuntament i els joves
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2- TÍTOL:

Menys cotxes privats

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

Què? (explicar quin és l’objectiu, què voleu aconseguir)
Aconseguir reduir l’ús del cotxe privat a la ciutat de Barcelona

Per què? (quins són els arguments que us han motivat a desenvolupar aquesta acció?)
Perquè contaminen molt, treuen espai als vianants, produeixen emissions de CO2 i contaminació
acústica. També ocupen esplanades buides com a aparcament.

Com? (com es vol dur a terme aquesta acció, material necessari?)
Campanyes de sensibilització, carrers de vianants, més autobusos, tramvies, línies de trens, parades,
carrils bicis. També es necessitarien obrers per a fer les voreres més grans i els carrers de vianants.
Els pàrquings a l'aire lliure es podrien convertir en parcs.

On? (a quin lloc es voldria dur a terme)
Por tota la ciutat de Barcelona, per a augmentar la connexió entre barris

Quan? (dia o franja de temps)
Sent realistes, es podria inaugurar per parts, el setembre de 2023 o el gener de 2024. Òbviament el
tren trigaria més.

Qui? (quines persones hi estarien implicades)
Conductors d’autobusos, la gent que treballa al metro, en l’àmbit de la construcció, jardiners,
Ajuntament.
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3- TÍTOL:

Més arbres. Vegetació.

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

Què? (explicar quin és l’objectiu, què voleu aconseguir)
Més llocs verds on passejar i passar el temps

Per què? (quins són els arguments que us han motivat a desenvolupar aquesta acció?)
Volem que hi hagi menys contaminació

Com? (com es vol dur a terme aquesta acció, material necessari?)
Llavors de plantes, llocs buits per a plantar, jardiners

On? (a quin lloc es voldria dur a terme)
Llocs amb espai: parcs, carrers amplis,...

Quan? (dia o franja de temps)
Quan sigui. Més aviat, millor

Qui? (quines persones hi estarien implicades)
Tothom
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4- TÍTOL:

Fer poliesportius

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

Què? (explicar quin és l’objectiu, què voleu aconseguir)
Dintre de les illes de l'Eixample hi ha molt d’espai que s’ha desaprofitat i podrien fer poliesportius

Per què? (quins són els arguments que us han motivat a desenvolupar aquesta acció?)
Creiem que l’esport és vital pel desenvolupament dels nens i per socialitzar

Com? (com es vol dur a terme aquesta acció, material necessari?)
Eliminant els patis que hi ha a l'exterior de l'entresol. Necessitarem els materials per construir un
poliesportiu

On? (a quin lloc es voldria dur a terme)
A l'Eixample

Quan? (dia o franja de temps)
2 anys

Qui? (quines persones hi estarien implicades)
Arquitectes, constructors, paletes, enginyers
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5- TÍTOL:

Volem més albergs per a gent sense sostre

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

Què? (explicar quin és l’objectiu, què voleu aconseguir)
Que hi hagi menys gent vivint al carrer

Per què? (quins són els arguments que us han motivat a desenvolupar aquesta acció?)
Perquè pensem que tenir un sostre sota el qual viure és un dret, i volem facilitar aquest privilegi

Com? (com es vol dur a terme aquesta acció, material necessari?)
Millorar i ampliar els albergs

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

Quan? (dia o franja de temps)
El més aviat possible

Qui? (quines persones hi estarien implicades)
Treballadors
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