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Fitxa de les accions - S4
Data: 2 març 2022
Grup i nombre de participants: 4t, 24 participants
Dinamitzadora: Alejandra i Diego

Aquesta acta recull el desenvolupament de 3 propostes:
1- Futura sala de jocs pels joves!
2- Convivència amb animals
3- Obrim patis!

1- TÍTOL:

Futura sala de jocs pels joves!

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

Què? (explicar quin és l’objectiu, què voleu aconseguir)
Un lloc on els joves, després del col·legi, puguin anar a desestressar-se.

Per què? (quins són els arguments que us han motivat a desenvolupar aquesta acció?)
Perquè seria un espai on els companys poden anar i desestressar-se junts, un lloc on estar fora de
casa i de l’escola.

Com? (com es vol dur a terme aquesta acció, material necessari?)
L’espai disposaria de dos pisos. A la zona inferior hi hauria jocs de fira i taula i els lavabos. A la part
superior hi hauria una cafeteria amb una zona de “chill”.

On? (a quin lloc es voldria dur a terme)
A una part de la  zona de l’antiga fàbrica de Mercedes Benz.

Quan? (dia o franja de temps)
De 14h fins a les 21h

Qui? (quines persones hi estarien implicades)
L’ajuntament amb ajut i opinió dels i les joves.
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2- TÍTOL:

Convivència amb animals

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

Què? (explicar quin és l’objectiu, què voleu aconseguir)
Fer un espai i que els animals tinguin un lloc o parc decent amb jocs, fonts i un llac on banyar-se.

Per què? (quins són els arguments que us han motivat a desenvolupar aquesta acció?)
Perquè van pel carrer sense espais per ells. Els parcs que tenen són molt petits.

Com? (com es vol dur a terme aquesta acció, material necessari?)
Un espai gran, que no només sigui amb sorra, sinó també amb gespa, jocs, fonts, un mini llac...

On? (a quin lloc es voldria dur a terme)
Reduir el parc de la tirolina i fer el parc dels gossos.

Quan? (dia o franja de temps)
Que estigui acabat al juny.

Qui? (quines persones hi estarien implicades)
Preguntar a associacions de gossos i l’ajuntament.
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3- TÍTOL:

Obrim patis!

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

Què? (explicar quin és l’objectiu, què voleu aconseguir)
Volem obrir patis els cap de setmana.

Per què? (quins són els arguments que us han motivat a desenvolupar aquesta acció?)
Per jugar a futbol, bàsquet i altres esports

Com? (com es vol dur a terme aquesta acció, material necessari?)
Necessitem serveis com conserge, neteja, monitors o vigilants. També cal disposar de material
esportiu als patis dels instituts que obrin.

On? (a quin lloc es voldria dur a terme)
Als patis dels instituts Til·ler i Maquinista

Quan? (dia o franja de temps)
Els caps de setmana, aproximadament de 12h a 14h i de 18h a 20h.

Qui? (quines persones hi estarien implicades)
Es podria implicar a les sales de joves i entitats juvenils del barri, a l’ajuntament i les escoles
implicades.
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