
 
 

 

Pla Infància 2021 – 2030 

Sessió 4-5: Ubuntu 

Dimecres 16 de març– 18.00 a 19.30 h 

 

Objectius de la sessió: 

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

al barri. 

- Gravar vídeos per comunicar propostes. 

- Redactar carta 

Descripció de la sessió: 

En aquesta sessió es treballa amb la redacció de la carta i recull de les propostes que 

es presentaran i es graven vídeos. 

La carta és la següent: 

 

Estimades persones referents del districte de Nou Barris, 
 
 

Som el Salah, la Martina, la Tania i la Vivian en representació del grup d'infants 

d'Ubuntu a Ciutat Meridiana. Des d'aquí volem que el nostre barri sigui un espai 

més segur, que els nostres parcs siguin espais adequats al nostre joc, que es 

promogui l'esport femení i que la nostra associació tingui un espai digne per a fer 

la seva tasca fora de l'escola. 

 
És per això que proposem les següents accions: 

• Instalar càmeres de vigilància i incrementar la presència dissuassoria 

d'agents i treballadors socials per a evitar les baralles i les situacions 

d'inseguretat. 

• Arreglar el parc de la petanca que hi ha al mateix carrer de l'escola. Hi ha un 
desnivell al 

final del parc i no hi ha cap tipus de tanca de seguretat. També ens agradaria 

que algunes de les parets que hi ha a prop o en altres parcs es pintessin de 

pissarra per poder-hi dibuixar i expressar la nostra creativitat al carrer. 

• Promocionar i becar un club de futbol femení al barri que tingues exclusivitat 
d’ús del camp 

que ja hi ha a Ciutat Meridiana durant uns dies de la setmana. Ens agradaria 

que les noies que participessin del projecte tinguessin tot el material per 

poder gaudir de l’esport i que poguessin competir en les millors condicions 

possibles tenint en compte la realitat de la majoria de famílies del barri. 



 
 

Creiem que la promoció d’aquest esport i la consolidació d’aquest projecte 

seria una millora molt gran per a les nenes i joves del barri. 

• Dotar a Ubuntu d’un espai digne per a dur a terme la seva tasca fora dels 

centres escolars del barri. Per a això aquest espai necessitaria: sales 

separades per als diferents grups d’edat, una cuina completament equipada 

i un menjador, una sala de belles arts amb el material adequat, un gimnàs 

equipat, una sala polivalent amb diferent material: jocs de taula, sofàs, 

futbolins, video- consoles, televisor, llibres, disfresses, taula de ping-pong, 

projector, equip de música… també despatxos i sales per dur a terme 

activitats individualitzades, vestuaris, no mixtes, amb dutxes, part exterior 

amb bancs, font d’aigua, espai de joc simbòlic,... 

 
Esperem que les nostres propostes siguin escoltades i tingudes en consideració per 

part vostra i mentre esperem resposta a totes aquestes idees us donem les gràcies 

per participar en el pla d’infància i pel vostre temps i atenció. 

 
Salah, 

Martina, 

Tania i Vivian 

Ubuntu 

  


