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Accions Les Corts
Treball de les accions de la S4, unificant aquelles que tenen un objectiu similar. Propostes originals al
final de la primera part.

Les propostes prioritzades són les destacades en blau.

Proposta de text unificat, prioritzar/concretar aquestes accions:
A- Espais per jugar a esports
B- Millorem la neteja i manteniment de carrers i banys públics
C- Greta Thunberg
D- Convivència amb animals
E- Optimitzar els semàfors de Les Corts
F- Ampliació d'skateparks
G- Transport sostenible

A. ESPAIS PER JUGAR A ESPORTS

L’objectiu és aconseguir que es facin més llocs d’oci i on poder jugar esports (tipus pistes
esportives, poliesportius, piscines públiques…) i que es proporcioni el material. Obrint també la
possibilitat de tenir patis oberts a les escoles/instituts del districte.

Perquè així es fomenta l’activitat física a una generació molt enganxada a les pantalles, i
s’ofereixen més espais dels que hi ha, ja que hi ha pocs camps públics per anar i els pocs que
existeixen estan molt plens. També perquè la gent pugui gaudir i relaxar-se en més llocs que
siguin diferents i a l’aire.

Ho farem, per una banda, proporcionant o equipant els espais amb material públic (pilotes,
raquetes, porteries, cistelles, xarxes, etc) i construint pistes, piscines o accés a pistes descobertes
de poliesportius, parcs…
Per l’altre costat, obrint els patis i fent que hi hagi algú vigilant, obrint i tancant les portes.
També caldrà plantar arbres i altres plantes així com afegir elements de mobiliari urbà.

Imaginem dur-ho a terme a diferents localitzacions del districte: a l’Institut Les Corts, i a la resta
d’instituts i escoles del districte, i en algun dels solars en desús o sense edificar..

El primer moment el posaríem en marxa durant el 2022, entenent que pot allargar-se fins al 2024
depenen de l’actuació. Potser es podria planificar i posar en marxa durant l’hivern, perquè estigués
disponible a la primavera.
Pel que fa a l’obertura de patis, es proposa obrir-los en la franja de tardes i caps de setmana.

Hi participaria el jovent fent una proposta més concreta i fent ús dels espais habilitats, persones
expertes (constructors, tècnics de l’ajuntament, de la regidoria d’esports…), persones
dinamitzadores...
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B. MILLOREM LA NETEJA I MANTENIMENT DE CARRERS I BANYS PÚBLICS

L’objectiu és que els carrers i els banys públics estiguin més nets i millor equipats i distribuïts,
oferint també més espais de descans a la ciutadania, així com llocs de trobada pels joves.

Perquè volem millorar els hàbits higiènics i el civisme de la ciutadania, així com facilitar bancs on
no n’hi ha per tenir més llocs d’estada al carrer i que estiguin pensats per a joves.

Ho farem posant a disposició de tothom als banys públics materials com sabó i gel de mans. I, a
més a més, és necessari compreses i tampons accessibles en cas d’emergència.
Per equipar els carrers, caldria instal·lar més papereres, contenidors, reparant els bancs trencats i
instal·lant-ne de nous, afegint fonts...

Imaginem ubicar els nous banys principalment en els parcs perquè sempre hi ha molta gent.
També a zones com places grans (plaça Espanya, plaça Catalunya...). Pel què fa a afegir papereres,
contenidors, mobiliari urbà, caldria posar-los a terrasses de bars i restaurants, i a la majoria de
carrers del districte on no n’hi hagi, i a parcs (com el Parc de la Maternitat) i places.

Idealment, si pogués iniciar-se abans de l’estiu. Hi participarien personal de l’ajuntament, obrers,
regidoria de medi ambient, brigada de manteniment, i joves…

C. GRETA THUMBERG

L’objectiu és reduir la contaminació, els preus de les targetes de metro/bus i motivar que es tallin
alguns carrers més els diumenges o dissabtes.

Perquè hi ha molta contaminació ambiental, acústica… Volem gastar-nos menys diners, i que la
ciutat sigui més adaptada als ciutadans i no només als cotxes.

Tot i que ja s’estan fent actuacions augmentar el nombre d’autobusos elèctrics, abaixar els preus de
les targetes i posar parades als carrers o fer activitats.

Imaginem fer realitat els talls dels carrers els dissabtes i diumenges, de 11 a 19h. Amb la implicació
dels vianants, i la guàrdia urbana.

D. CONVIVÈNCIA AMB ANIMALS

L’objectiu és aprofitar espais abandonats per a tenir més espais de socialització dels animals de
companyia.
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Perquè hi ha molts animals de companyia al districte amb poc lloc per a relacionar-se i fer exercici.
Ubicant aquest espai per exemple al costat d’Entença on hi ha un solar que està abandonat.

Plantejament fer-ho en diferents fases:
Fase 1: localitzar un lloc abandonat
Fase 2: Proposar un projecte de reforma
Fase 3: Demanar permisos
Fase 4: Que en la redacció del projecte impliqui els ciutadans amb animals de companyia i els que
no en tenen, per veure tots els punts de vista.

Imaginem fer realitat els talls dels carrers els dissabtes i diumenges, de 11 a 19h. Amb la implicació
dels vianants, i la guàrdia urbana.

E. Optimitzar els semàfors de Les Corts

L’objectiu és millorar els temps d’espera dels semàfors i afavorir una circulació més fluida.

Perquè volem millorar el trànsit del districte i evitar aglomeracions de vianants i cotxes als
semàfors.

Caldria canviar el temps dels semàfors, alguns caldria allargar-los i altres escurçar-los, depenent
del carrer i de l’hora. Pensem que primer s’haurien de revisar tots els semàfors del districte,
sobretot les zones més transitades.

Les primeres tasques, es podrien iniciar per setmana santa (abril), i hi participarien persones
encarregades del manteniment dels semàfors i un programador.

F. Ampliació de skateparcs

L’objectiu és l’ampliació i creació de llocs segurs i gratuïts per poder patinar amb seguretat.

Perquè hi ha pocs skateparcs, al districte de les Corts només n’hi ha un i el que passa és que els
skaters agafen llocs públics que no estan preparats i es poden fer mal o provocar un accident.

Imaginem que es podria construir un nou skateparc a actuals solars sense edificar per aprofitar
espais que no s’estan utilitzant i ampliar els ja existents. Per exemple al costat de la zona del
Camp Nou.

La construcció durarà entre un i dos anys, i hi participaran tècnics d’esports i altres persones de
l’ajuntament.

G. Transport sostenible
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L’objectiu és augmentar el nombre de carrils bici i els punts de càrrega per vehicles elèctrics i
patinets.

Per transportar-nos amb més facilitat, fent servir vehicles sostenibles.

Imaginem fer-ho reduint l’espai per als cotxes i afegint carrils bici segregats. Concretant la proposta
a Travessera de les Corts.

La construcció durarà un o dos anys i s’hi implicarà l’ajuntament.
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Origen de les propostes unificades:
1- Espais per jugar esports
2- Obrir els patis de l’escola per tenir més llocs per jugar
3- Com es poden millorar els banys públics?
4- Greta Thumberg
5- Neteja i manteniment
6- Pistes esportives
7- Mobiliari urbà
8- Convivència amb animals
9- Optimitzar els semàfors de Les Corts
10- Transport sostenible
11- Espais verds
12- Ampliació d’skateparks
13- Transport sostenible
14- Mobiliari urbà

D’on ve la proposta A?

Títol
(1)Espais per jugar esports
(2) Obrir els patis de l’escola per tenir més llocs per jugar
(6) Pistes esportives
(11) Espais verds

Què? (explicar quin és l’objectiu, què voleu aconseguir)
(1) Volem aconseguir que es facin més llocs on poder jugar esports i que es proporcioni el material
(2) Obrir els patis de les escoles/instituts per les tardes perquè la gent pugui anar a fer esport, jugar al futbol, basquet, etc.
(6) Augmentar el nombre de pistes esportives, poliesportius, piscines públiques,....
(11) L’objectiu que volem aconseguir és habilitar més espais verds per a l’oci i l’esport.

Perquè? (quins són els arguments que us han motivat a desenvolupar aquesta acció?)
(1) Perquè així es fomenta l’activitat física a una generació molt enganxada a les pantalles.
(2) Perquè no hi ha molts camps públics per anar i els pocs que hi ha estan petats.
(6) Augmentar la pràctica esportiva de la ciutadania.
(11) Ens ha motivat pensar que la gent podrà gaudir de més llocs on fer activitats  físiques o relaxar-se que siguin diferents
i a l’aire lliure.

Com? (com es vol dur a terme aquesta acció, material necessari?)
(1) Proporcionant material públic (pilotes, raquetes, etc) i construint pistes, piscines o accés a pistes descobertes de
poliesportius, parcs…
(2) Obrir els patis que hi hagi algú vigilant obrint les portes i tancant el pati a l’hora de finalització.
(6) Creació i millora de pistes esportives. Obreres. Regidor d’esports,...
(11) Caldria plantar arbres i altres plantes per a que es fes un lloc ple de natura i verd. Es podrien posar porteries, canastes, xarxes i

elements per diferents esports. També serien necessaris bancs, fonts i altres elements de mobiliari urbà.

On? (a quin lloc es voldria dur a terme)
(1) Al Districte de les Corts, pati INS Les Corts.
(2) Als instituts del Districte de les Corts.
(6) Solar en desús al carrer Entença amb carrer Montnegre i a altres espais del districte.
(14) Pensem que aquests espais es podrien construir a actuals solars sense edificar per aprofitar espais que no s’estan
utilitzant.

Quan? (dia o franja de temps)
(1) 2022-2023-2024
(2) Per les tardes i caps de setmana
(6) En 1 any i mig.
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(11) Es podria planificar i posar en marxa el projecte durant l’hivern i que estigues a punt per plantar a la primavera per fer
servir a partir dels mesos de primavera i estiu.

Qui? (quines persones hi estarien implicades)
(1) Amb el jovent fent una proposta més concreta i persones expertes (constructors)
(2) Les persones que vulguin entrar a jugar i una persona visitant.
(6) Persones dinamitzadores. Lampistes. Paletes. Electricistes,....
(11) Tècnics d’esports, arquitectes, constructors, jardiners i altres tècnics i personal especialitzat

D’on ve la proposta B?

Títol
(3) Com es poden millorar els banys públics?
(5) Neteja i manteniment
(7) Mobiliari urbà
(14) Mobiliari urbà

Què? (explicar quin és l’objectiu, què voleu aconseguir)
(3) Els objectius són que els banys públics siguin més nets i que n’hi hagi més.
(5) Millorar la neteja al carrer i evitar brutícia, sobretot burilles de cigarret, als carrers del districte.
(7) Oferir més espai de descans a la ciutadania.
(14) Més llocs de trobada per als joves

Perquè? (quins són els arguments que us han motivat a desenvolupar aquesta acció?)
(3) Fem aquesta proposta per millorar els hàbits higiènics i que sempre renoven els dispensadors de sabó i gel de mà.
També per ser més convenient per a tot.
(5) Per augmentar el civisme de la ciutadania i no llencin brutícia al terra.
(7) Per la manca de bancs als carrers al districte
(14) Perquè no hi ha llocs de trobada pensats per a joves

Com? (com es vol dur a terme aquesta acció, material necessari?)
(3) És necessari materials com sabó i gel de mà. I, a més a més, és necessari compresses i tampons per cas d’emergències.
(5) Instal·lant més papereres, contenidors,....
(7) Reparant els bancs ja existents i instal·lant-ne de nous.
(14) Posant més fonts per persones, renovar els bancs vells i posant nous

On? (a quin lloc es voldria dur a terme)
(3) Principalment en els parcs perquè sempre hi ha molta gent. També a zones com places grans (plaça Espanya, plaça
Catalunya...)
(5) A terrasses de bars i restaurants i a la majoria de carrers del districte.
(7) A tot el districte.

(14) Parcs, com el del costat de la Maternitat

Quan? (dia o franja de temps)
(3) Seria millor fer aquest projecte abans de l’estiu.
(5) A finals de mes.

(7) En un any.

(14) Ara mateix tot el dia o quan es pugui.

Qui? (quines persones hi estarien implicades)
(3) L’Ajuntament
(5) Personal de l’ajuntament, obrers, regidora de medi ambient,...

(7) Brigada de manteniment de l’ajuntament.

(14)Els joves
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D’on ve la proposta C?

Títol,
(4) Greta Thumberg

Què? (explicar quin és l’objectiu, què voleu aconseguir)
Reduir la contaminació
Reduir els preus de les targetes de metro/bus
Els diumenges o els dissabtes que es tallin més carrers.

Perquè? (quins són els arguments que us han motivat a desenvolupar aquesta acció?)
Volem que hi hagi menys contaminació a Barcelona
Volem gastar-nos menys diners
Volem que la ciutat sigui més adaptada als ciutadans i no només als cotxes.

Com? (com es vol dur a terme aquesta acció, material necessari?)
- Fer que els autobusos siguin elèctrics
- Baixar els preus de les targetes
- Posar parades als carrers o fer activitats.. .

On? (a quin lloc es voldria dur a terme)
Als carrers del barri les Corts.

Quan? (dia o franja de temps)
Dissabtes i diumenges de 11 a 19 hores

Qui? (quines persones hi estarien implicades)
Els vianants dels carrers i els cotxes

D’on ve la proposta D?

Títol,
(8) Convivència amb animals.

Què? (explicar quin és l’objectiu, què voleu aconseguir)
Aprofitar espais abandonats per a tenir més espais de socialització dels animals de companyia.

Per què? (quins són els arguments que us han motivat a desenvolupar aquesta acció?)
Hi han molts animals de companyia al districte amb poc lloc per a relacionar-se i fer exercici.

Com? (com es vol dur a terme aquesta acció, material necessari?)
1. Localitzar un lloc abandonat.
2. Proposar un projecte de reforma.
3. Demanar permisos.
4. Que en la redacció del projecte impliqui els ciutadans amb animals de companyia i els que no en tenen, per veure

tots els punts de vista.

On? (a quin lloc es voldria dur a terme)
Al costat d'Entença hi ha un solar que està abandonat.

Quan? (dia o franja de temps)
Entre 10-15anys.

Qui? (quines persones hi estarien implicades)
La gent del districte per a liderar el projecte. Arquitectes d'obres.

D’on ve la proposta E?

(9) Títol,
Optimitzar els semàfors de Les Corts

Què? (explicar quin és l’objectiu, què voleu aconseguir)
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Millorar els temps d’espera dels semàfors i afavorir una circulació més fluida.
Per què? (quins són els arguments que us han motivat a desenvolupar aquesta acció?)

Per millorar el trànsit del districte i evitar aglomeracions de vianants i cotxes als semàfors.
Com? (com es vol dur a terme aquesta acció, material necessari?)

Caldria canviar el temps dels semàfors, alguns caldria allargar-los i altres escurçar-los, depenent del carrer i de l’hora.

On? (a quin lloc es voldria dur a terme)
Revisar tots els semàfors del districte, sobretot les zones més transitades.

Quan? (dia o franja de temps)
Setmana Santa - abril

Qui? (quines persones hi estarien implicades)
Programador
Persones encarregades manteniment semàfors.

D’on ve la proposta F?

Títol,
(12) Ampliació d’skateparcs

Què? (explicar quin és l’objectiu, què voleu aconseguir)
L’ampliació i creació de llocs segurs i gratuïts per poder patinar amb seguretat.

Per què? (quins són els arguments que us han motivat a desenvolupar aquesta acció?)
Perquè hi ha pocs skateparks. A les Corts només hi ha un i el que passa és que els skaters agafen llocs públics que no
estan preparats i es poden fer mal o provocar un accient.

Com? (com es vol dur a terme aquesta acció, material necessari?)
Pensem que aquests espais es podrien construir a actuals solars sense edificar per aprofitar espais que no s’estan utilitzant i
ampliar els ja existents.

On? (a quin lloc es voldria dur a terme)
Al costat del Camp Nou

Quan? (dia o franja de temps)
La construcció durarà 1-2 anys

Qui? (quines persones hi estarien implicades)
Tècnics d’esports i altres persones de l’ajuntament

D’on ve la proposta G?

Títol,
Transport sostenible

Què? (explicar quin és l’objectiu, què voleu aconseguir)
Augmentar el número de carrils bici i els punts de càrrega per vehicles elèctrics i patinets.

Per què? (quins són els arguments que us han motivat a desenvolupar aquesta acció?)
Per transportar-nos amb més facilitat fent servir vehicles sostenibles.

Com? (com es vol dur a terme aquesta acció, material necessari?)
Reduint l’espai per als cotxes i afegint carrils bicis segregats.

On? (a quin lloc es voldria dur a terme)
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Travessera de les corts

Quan? (dia o franja de temps)
La construcció durarà 1-2 anys

Qui? (quines persones hi estarien implicades)
L’Ajuntament
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Segona Part
Treball de concreció de les accions prioritzades, buscant les idees força a destacar de cara a l’ajuntament
i estructurant-les dins el guió de gravació.
A continuació, el detall del guió de gravació en el que es basen per fer l’enregistrament dels clips pel
vídeo final.

Introducció (presentació i origen) [info treta de l’excel de Seguiment PPCAB2]
Hola, som les portaveus de l’Institut Les Corts i de l’Escola Paideia, representants del districte de Les
Corts al Procés participatiu de la Ciutadania Adolescent de Barcelona d’aquest curs.

Objectius-tema (quin tema hem treballat i volem desenvolupar?) [info treta del decidim - assemblea
districte. Incloure tema guanyador i els 3 temes amb més suports]
En aquest procés hem pogut fer debat sobre aquelles temàtiques que ens preocupen del nostre
districte (activitats esportives, convivència i civisme…). Després d’un període de votació el tema que
va aconseguir més suports va ser: espai públic

Per començar vam identificar/detectar quines coses ens preocupaven sobre aquest tema.
Inquietuds (què ens preocupa sobre espai públic) [info treta de les actes de la S3]
El què ens preocupa al districte sobre la mobilitat sostenible té a veure amb:
1 Em preocupa la brutícia del districte i la manca de conscienciació per part de la gent.
2 Falten espais per a la socialització dels adolescents a l’espai públic.
3 Manca de camps de futbol de gespa.
4 Desaparició de les sales de cinema.
5 No hi ha espais segurs per patinar.
6 falta de punts de llum per carregar el mòbil a l’espai públic.
7 Poques fonts pel carrer.
8 Els carrers estan irregulars.
9 No hi ha banys públics, i els pocs que queden estan molt bruts.
10 Falta de parcs per a gossos.X2

Trajecte (quines accions creiem que poden ajudar a aconseguir-ho?) [info treta de “Treball previ D1”]
Pensant en quins canvis podrien millorar les nostres inquietuds vam imaginar les següents propostes
generals:
Falta de zones on deixar les bicicletes, falta de connexió i seguretat als carrils bici existents
Falten espais verds públics per a jugar a fútbol o altres esports
Falta color i alegria als carrers
Campanyes de sensibilització per conscienciar sobre la necessitat de mantenir la neteja al barri.
Falta de mobiliari urbà per poder estar al carrer, i millora del manteniment dels que hi ha (bancs,
taules, fonts d'aigua potable, cobertes per a sol o pluja)
Falten espais per a joves tipus: zones segures per construir més skateparks, espais tipus casals joves
i més infraestructura (punts càrrega wifi als parcs, parades de bus, etc) a parcs i places per a joves
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Falta d’espais per a gossos amb zones per córrer, fonts, dispensador bosses per la recollida
d'excrements.
Fer manteniment del paviment trencat, afegir més papereres i augmentar el personal de neteja.
Estudiar la possibilitat d'ampliar algunes voreres que són estretes.
Augmentar el temps de pas dels semàfors
Localitzar els balcons vells amb perill de desprendiments i rehabilitar-los.
Subvencionar o crear cinemes públics amb entrades assequibles.

Accions que proposem (menció de les accions generals proposades i concreció de les prioritzades
que pensen que són les més interessants i factibles d’executar)

Acció 1: Semàfors
Creiem que seria necessari optimitzar els semàfors del districte de Les Corts, pensem que molts dels
semàfors no tenen programat el temps de pas pensant amb tots els tipus de vianants: gent gran,
gent amb problemes de mobilitat.
També quan es creuen els carrers, no se sap el temps que queda per creuar sense risc

Pensem que es necessitaria un any per portar-ho a terme:
2 mesos per informar i demanar opinió als veïns, 5 mesos per fer els estudis previs i uns 4 mesos
perquè els tècnics programin de nou els semàfors i s'instal·lin comptadors visibles perquè els
vianants puguin saber el temps que els hi queda per creuar els semàfors

Per donar a conèixer aquests canvis als habitants de Les Corts utilitzaríem les xarxes socials,
Facebook, Instagram, twitter, la ràdio, les notícies i els cartells. I sobretot utilitzar vídeo on hi ha
llenguatge de signes i els cartells amb braille.

Acció 2: Greta

La nostra proposta és la de la Greta, que té per objectiu millorar el transport públic, amb el patinet i
la bici, i reduir el transport privat.
Les persones que estarien implicades amb tot això és l’ajuntament que és qui ho hauria de finançar,
també TMB i certs ciutadans que vulguin contribuir i donar la seva opinió.

En quant al calendari, trigaríem 3 mesos, un per informar a tota la gent, un altre per crear
campanyes, assemblees, cartells, i després un altre per organitzar tota la informació.
Tot això ho faríem a través de les xarxes socials, i al final de cada assemblea o campanya es donaria
algun incentiu relacionat amb el tema.

Sobre la localització, per fer les obres i millorar els carrils bici creiem que es pot fer a l’avinguda
madrid, Travessera les corts i també a alguns carrers que no facin falta els pàrquings.
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Per poder finançar-ho pot ser el pressupost de l’ajuntament, inversions de gent privada, i també es
podria fer alguna recaptació de fons amb la gent del districte.

Els materials que necessitarem seria fer una assemblea i executar les accions, personal del districte i
de l’ajuntament, una empresa d’obrers i un espai obert. Els permisos serien dels ciutadans per poder
fer obres i també de l’ajuntament.

Comiat (agraïments i “què esperen”: espai al plenari de maig per exposar-ho a la resta de polítiques
del districte i una conversa on rebre el retorn de les propostes)
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