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Priorització d’accions Sant Andreu
Primera Part
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..

En blau proposta de text unificat, prioritzar/concretar aquestes accions:
A- Futura sala de jocs pels joves!
B- Programa integral de convivència amb animals
C- Programa Patis Oberts
D- Seguretat i civisme
E- Instal·lacions esportives per adolescents
F- Transformar espais en desús en espais per a joves i adolescents
G- Refugis climàtics
H- Recollida d'escombraries

A. Futura sala de jocs pels joves!

L’objectiu és que els joves puguin disposar d’un lloc on, després del col·legi, puguin anar a
desestressar-se.

Perquè la opció de tenir un espai col·lectiu on desestressar-se junts és positiva: un lloc on estar fora
de casa i de l’escola.

Proposem que hi hagi un espai 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 “chill”. Es podria situar a part de la
zona de l’antiga fàbrica de Mercedes Benz, i hauria d’estar obert de 14h a 21h.

Ho hauria de liderar l’Ajuntament, amb l’ajut i l’opinió dels joves.

B. Programa integral de convivència amb animals

L’objectiu seria que totes les mascotes tinguessin espais i recursos suficients a l’espai públic per a
que que es sentissin part de la comunitat: acollits, cuidats i amb zones de joc i llibertat.

Perquè sovint els espais reservats pel joc o el lleure de gossos i mascotes són insuficients o
inexistents, i els animals també necessiten espais propis que facilitin la convivència amb les
persones que no tenen mascotes. Això també ajudaria a que la comunitat sigui més procliu a
adoptar i tenir cura d’animals abandonats i que aquests s’integrin d’una manera més fàcil a l’activitat
quotidiana del carrer.

La proposta passa per preveure una xarxa d’espais per mascotes per exemple, en espais sense ús
dels barris. Haurien de ser espais amb sorra o terreny natural i arbres, amb tanques, amb espai
suficient per a que les persones puguin jugar amb ells, equipats amb estructures o obstacles de joc,
caixa de pilotes, joguines de plàstic, joguines que fan soroll, papereres, bancs, fonts, espai per
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alimentar-se i dormir,... En paral·lel, s’hauria de tractar el problema dels gossos abandonats amb un
programa d’alimentació i acollida.

Hi ha diferents propostes de localització, a banda de parcs i places sense ús o solars buits, també
es proposa millorar els parcs que ja hi han en ús, i llocs específics com ara: en una zona del “parc de
la tirolina”, en el carrer Gran de Sant Andreu, en els espais abandonats del carrer Paloma 44 o carrer
Tucuman 92, al costat del camp del ferro a Sant Andreu, solar proper a Sagrera-Sant Andreu,...

Aquests espais haurien d’estar oberts les 24 hores del dia, i s’hauria d’anar treballant des de ja
mateix, per aconseguir resultats palpables a finals de l’any 2022, i que tots els espais estiguessin
ja plenament funcionals a l’estiu del 2023.

El programa integral l’hauria de liderar clarament l’Ajuntament (el departament de Manteniment, i
els tècnics i arquitectes necessaris), i també s’haurien d’involucrar Associacions animalistes, la gent
que té gossos, i la resta de veïns i veïnes del barri (especialment al programa d’alimentació o
acollida).

C. Programa Patis Oberts

L’objectiu és obrir els patis de les escoles a les tardes i als caps de setmana, per tenir més espais
per poder fer activitats físiques a l’aire lliure, que suposin una alternativa al temps que els joves
dediquem a aparells electrònics.

Per una banda, perquè fer esport és quelcom que agrada molt (futbol, bàsquet i altres), i per altra,
perquè les pistes d’esport estan molt ocupades els caps de setmana.

Per fer-ho, hi han dos maneres principals: la primera, amb serveis de manteniment, conserge,
materials esportius previstos,... i la segona, amb un programa de voluntaris (per fer de conserge), i
aportant el material esportiu les persones que vulguin jugar.

Pensem que ja es podria impulsar en general a tots els patis de les escoles, i en particular als
patis de: institut el Til·ler, institut la Maquinista, a les escoles del barri de Sant Andreu-Sagrera,

Els horaris en què funcionarien s’haurien d’acabar d’acordar, però en general estarien compresos,
als matins entre les 9:00 i les 14:00, i a les tardes entre les 15:00 i les 20:00. Els caps de setmana
matins i tardes i entre setmana només tardes. Es podria fer la prova durant un any, i si funciona
bé, allargar-ho.

Les escoles (i els seus conserges) s’haurien d’implicar de manera troncal, i l’Ajuntament també
s’hi hauria de comprometre. També podrien vincular-s’hi sales de joves, entitats juvenils, les
persones usuàries del programa de Patis Oberts.
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D. Seguretat i civisme

L’objectiu és aconseguir uns barris més segurs i més cívics, tant a nivell de carrers i espais de pas,
com de mobiliari, arbres i espais d’estada. Això inclou garantir un bon manteniment, i conscienciar
tothom per a que tingui cura al barri, que no faci malbé els materials i que circuli en patinet i
bicicleta de manera prudent i respectuosa.

Perquè hi han accidents molt freqüents i generalitzats, en part perquè els carrers no estan en bon
estat i hi han desnivells (de vegades a causa d’arrels d’arbres) que provoquen caigudes, i en part
per la circulació de vehicles de tot tipus. Hi ha clarament una inseguretat ciutadana, percebuda i
real, vinculada a l’acció de les persones.

Per fer-ho, proposem tres estratègies en paral·lel: la primera seria amb campanyes de
sensibilització (gent al carrer repartint flyers d’informació amb un codi QR perquè es pugui
accedir a més informació a les xarxes socials); la segona, reforçant els elements de vigilància
activa o passiva (augmentant els fanals per millorar la il·luminació, amb la instal·lació de càmeres
a punts conflictius i augmentant la plantilla d’agents cívics i policies al districte, regulant els
permisos per fer graffitis al carrer); i la tercera, garantint un bon manteniment i estat dels
paviments de les voreres, i dels espais per bicis, patinets,... i facilitant l'existència d’espais segurs
amb horaris amplis.

Són mesures que s’haurien d’implementar a tots els barris, però particularment al barri de Sant
Andreu i als Parcs del carrer Lanzarote / Carrerons amb poca llum / c/Tàrrega / c/ de la formiga /
Pg. Mollerussa / C/ Malats. / C/Josep Soldevila / C/Torres i Bages / C/ Sant Sebastià.
Específicament pel manteniment són importants el barri de Bon Pastor (en general), la zona més
propera al centre comercial ‘’La Maquinista’’, i alguns carrers del centre de Sant Andreu, Torras i
Bages,...

Les actuacions s’haurien de començar a implementar el més aviat possible, amb dates de
referència per anar verificant l’efectivitat de les mesures, i en tot cas completar-se abans del 2025.

L’Ajuntament hauria d’implicar a tota la comunitat dels distints barris del districte: les víctimes
d’accidents o incidents, educadors i educadores, els cossos de seguretat, botigues del barri,
empreses constructores (la que va arreglar el carrer Gran de Sant Andreu ho va fer força bé),
electricistes, tècnics d’instal·lacions de càmeres,…

E. Instal·lacions esportives per adolescents

L’objectiu és que tothom pugui gaudir de fer esport físic i millorar gratuïtament, ja que no tothom
es pot permetre anar a un gimnàs o un altre lloc semblant. Caldrien més gimnasos públics, un
camp municipal i pistes polivalents.

Perquè cal ampliar l’oferta d’oci i esportiva al districte, i que això no depengui de la capacitat
adquisitiva de les joves usuàries. Ens agrada fer esport i que la gent estigui contenta amb el seu
físic.

La construcció dels diferents equipaments esportius requerirà localitzar els llocs on construir i
que siguin adients (plans, amb espai suficient,...), i contractar la constructora que serà la que aporti
els elements necessaris (ciment, pintura, metall, fusta, eines,...)
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Es plantegen diferents localitzacions possibles: llocs en desús o places del barri de Sant Andreu,
als Jardins de les Dones de la Motor Ibèrica ( al costat de la Parròquia de Sant Andreu), Parc de la
Pegaso, La maquinista, La sagrera, i darrere del CUAP Casernes.

Les actuacions s’haurien de començar a implementar el més aviat possible, amb un primer plaç el
setembre de 2022, i en tot cas completar-se tot abans de l’estiu de 2024.

S’hi hauria d’implicar la Generalitat i l’Ajuntament (la regidora del Districte, Lucía Martín
González), i facilitar els mitjans tècnics i materials necessaris (constructora, enginyers, arquitectes,
paletes,...).

F. Transformar espais en desús en espais per a joves i adolescents

L’objectiu és reconstruir espais abandonats per beneficiar la ciutadania adolescent de Barcelona,
per tal de donar servei a espais desaprofitats i augmentar les zones d’oci per a joves.

La proposta es realitzaria en espais oberts (espais en desús propietat de l’Ajuntament), amb
persones dinamitzadores, on s’implementin activitats per a joves i adolescents: tallers, concerts,
tornejos de diferents esports, fires de productes artesanals,...

Haurien de poder començar a ser utilitzats a principis d’estiu de 2022, i s’hauria d’implicar el
departament d’Urbanisme de l’Ajuntament i les persones dinamitzadores dels espais.

G. Refugis climàtics

L’objectiu és aconseguir més i millors espais verds amb ombres i aigua que facilitin el benestar
climàtic al districte, especialment els dies d’estiu.

Perquè creiem que hi ha pocs espais verds en el districte i seria una bona manera d’aprofitar els
terrenys abandonats. Creant més llocs d’ombra i tenint més parades per beure aigua mentre
caminem o juguem, podríem evitar casos d’insolació durant les èpoques de calor o durant les
hores més altes de sol.

Per realitzar la proposta caldria plantar més arbres, i instal·lar carpes, aspersors/vaporitzadors,
fonts, plantes, bancs, taules de pícnic,... en llocs específics, i amb els materials necessaris. Caldria
assegurar que hi han fonts a tots els parcs, i disposar de refugis climàtics específics a Can Fabra,
al parc de la Pegaso, i a alguna fàbrica abandonada per la zona de la Maquinista.

Es podrien anar implantant de manera progressiva: llocs d’ombra per l’estiu 2022, fonts pel
febrer de 2023,  i espais verds el més aviat possible.

L’Ajuntament s’hauria de responsabilitzar d’implicar dissenyadors, arquitectes, paletes, jardiners i
constructors.
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H. Recollida d’escombraries

L’objectiu és reduir les males olors als habitatges i eliminar aquesta molèstia per a la ciutadania,
constatant que el sistema de recollida “porta a porta” no funciona bé, genera moltes molèsties, i
la gent no està contenta.

Proposem com a alternativa, posar més contenidors i més grans i donar un cèntim a cada
persona que recicli. Es podria sensibilitzar a la gent a través de “Youtubers”.

S’hauria de dur a terme al barri de Sant Andreu, el més aviat possible, per exemple, a l’estiu de
2022, i s’hauria d’encarregar l’Ajuntament i el seu servei i personal de neteja.
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Origen de les propostes unificades
1- Futura sala de jocs pels joves!
2- Convivència amb animals
3- Obrim patis!

4- Velocitat de moviment
5- Convivència amb animals
6- Espais per a animals
7- Millorar la recollida d’escombraries

8- Habilitar espais per mascotes
9- Ajudem als animals
10- Espais pels animals que viuen al carrer
11- Obertura de patis de les escoles als caps de setmana

12- Treure la recollida de residus porta a porta
13- Camp municipal
14- Més seguretat cívica
15- Transformar espais en desús en espais per a joves i adolescents.

16- Instal·lació de parcs de cal·listènia
17- Obrir els patis de les escoles les tardes i els caps de setmana.
18- Millorar espais verds i afegir espais d’ombres
19- Reparar els paviments i voreres.

20- Caracterització de l’espai públic (versió 1)
21- Més espais per a gossos amb joguines, fonts, etc
22- Les fonts G
23- Caracterització de l’espai públic (versió 2)
24- Civisme

A Futura sala de jocs pels joves!
B Programa integral de convivència amb animals
C Programa Patis Oberts
D Seguretat i civisme
E Instal·lacions esportives per adolescents
F Transformar espais en desús en espais per a joves i adolescents
G Refugis climàtics
H Recollida d'escombraries

D’on ve la proposta A?

Títols
(1) Futura sala de jocs pels joves!

Què? (explicar quin és l’objectiu, què voleu aconseguir)
(1) 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?)
(1) 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?)
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(1) 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)
(1) A una part de la  zona de l’antiga fàbrica de Mercedes Benz.

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

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

D’on ve la proposta B?

Títols
(2) Convivència amb animals
(5) Convivència amb animals
(6) Espais per a animals
(8) Habilitar espais per mascotes
(9) Ajudem als animals
(10) Espais pels animals que viuen al carrer
(21) Més espais per a gossos amb joguines, fonts, etc

Què? (explicar quin és l’objectiu, què voleu aconseguir)
(2) Fer un espai i que els animals tinguin un lloc o parc decent amb jocs, fonts i un llac on banyar-se.
(5) Que tots els animals domèstics tinguin un espai on poder estar
(6) Un lloc obert per animals
(8) Volem habilitar espais sense ús per a mascotes
(9) Que els gossos juguin i siguin lliures a un parc
(10) Ajudar als animals que viuen al carrer. Acollir, cuidar, passejar i donar-los en adopció.
(21) Que els gossos se sentin a gust.

Per què? (quins són els arguments que us han motivat a desenvolupar aquesta acció?)
(2) Perquè van pel carrer sense espais per ells. Els parcs que tenen són molt petits.
(5) Volem un espai en el qual els animals gaudeixin molt
(6) Perquè puguin anar els animals
(8) Perquè els animals també necessiten molt espai, i per a la gent que no els hi agrada trobar-se els gossos en les places i
carrers, que tinguin el seu espai i no molestar a la gent.
(9) Perquè puguin jugar en espai lliure
(10) Perquè no passin gana, que no morin i que siguin feliços i tinguin una vida digna.
(21) Per tenir més cura amb els animals i s’ho passin bé.

Com? (com es vol dur a terme aquesta acció, material necessari?)
(2) -
(5) Amb tanques, diferents estructures perquè juguin, aliments,...
(6) Una caixa de pilotes
(8) Es vol dur a terme en espais sense ús.
(9) A un espai amb sorra, arbres, fonts, obstacles per jugar, papereres, bancs. Amb tanques.
(10) Que tinguin espai suficient per jugar o passejar. Per alimentar-se, dormir i que tinguin un espai per nosaltres poder anar
a jugar amb ells.
(21) Joguines de plàstic, com pilotes, joguines que fan soroll, etc. Fonts.

On? (a quin lloc es voldria dur a terme)
(2) Reduir el parc de la tirolina i fer el parc dels gossos.
(5) En parcs i places buides
(6) Carrer Gran de Sant Andreu, zona de vianants, lloc sense utilitzar
(8) En espais abandonats, per exemple carrer Paloma 44 o carrer Tucuman 92
(9) Al costat del camp del ferro a Sant Andreu.
(10) Solar sense ús prop de Sagrera - Sant Andreu.
(21) Millorant els parcs que ja tenim.

Quan? (dia o franja de temps)
(2) Que estigui acabat al juny.
(5) En 3 mesos
(6) Final de 2022
(8) 24 hores obert
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(9) Començant al abril i fins l’octubre
(10) Quan es troben gossos abandonats.
(21) Durant l’estiu del 2023

Qui? (quines persones hi estarien implicades)
(2) Preguntar a associacions de gossos i l’ajuntament.
(5) L’ajuntament
(6) L’ajuntament
(8) L’ajuntament
(9) Ajuntament
(10) Veïns del barri (menjar i jugar) i  Ajuntament (Manteniment)
(21) Tothom, la gent que té gos, arquitectes i tècnics de l’ajuntament

D’on ve la proposta C?

Títol
(3) Obrim patis!
(11) Obertura de patis de les escoles als caps de setmana
(17) Obrir els patis de les escoles les tardes i els caps de setmana.

Què? (explicar quin és l’objectiu, què voleu aconseguir)
(3) Volem obrir patis els cap de setmana.
(11) Per tenir més espais per poder fer activitats físiques els caps de setmana.
(17) Incentivar que els joves estiguin menys estona amb els aparells electrònics i mes estona a l’aire lliure.

Per què? (quins són els arguments que us han motivat a desenvolupar aquesta acció?)
(3) Per jugar a futbol, bàsquet i altres esports
(11) Perquè les pistes d’esports estan molt ocupades els caps de setmana.
(17) Perquè ens agrada molt fer esport.

Com? (com es vol dur a terme aquesta acció, material necessari?)
(3) Necessitem serveis com conserge, neteja, monitors o vigilants. També cal disposar de material esportiu als patis dels
instituts que obrin.
(11) Que un Conserge de l'escola obri l’escola els caps de setmana.
(17)  Doncs el que hem pensat es que el material el portin les persones que vulguin jugar.

On? (a quin lloc es voldria dur a terme)
(3) Als patis dels instituts Til·ler i Maquinista
(11) A les escoles del barri de Sant Andreu - Sagrera
(17) Als patis de les escoles.

Quan? (dia o franja de temps)
(3) Els caps de setmana, aproximadament de 12h a 14h i de 18h a 20h.
(11) Un any i si funciona bé, allargar-ho.
(17) Tardes després de classe i caps de setmana de 9:00 a 13:00 i de 15:00 a 20:00

Qui? (quines persones hi estarien implicades)
(3) Es podria implicar a les sales de joves i entitats juvenils del barri, a l’ajuntament i les escoles implicades.
(11) Un Conserge voluntari de l’escola i els joves que vinguin.
(17) L’ajuntament i les escoles.

D’on ve la proposta D?

Títol
(4) Velocitat de moviment
(14) Més seguretat cívica.
(19) Reparar els paviments i voreres.
(24) Civisme

Què? (explicar quin és l’objectiu, què voleu aconseguir)
4) Que els patinets i les bicicletes no vagin tan de pressa i que circulin pel carril bici
(14) Aconseguir més seguretat i civisme.
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(19) El que nosaltres volem aconseguir és que les voreres i els paviments es reparin perquè els arbres (les arrels) no creixin
cap a dalt creant desnivells.
(24) Que el mobiliari urbà estigui en bon estat, o sigui que ningú el faci malbé i sentir més seguretat al carrer.

Per què? (quins són els arguments que us han motivat a desenvolupar aquesta acció?)
(4) Es veuen accidents molt freqüents
(14) Per la manca de seguretat i la sensació d’inseguretat de la ciutadania.
(19) Volem això perquè considerem que aquests desnivells són perillosos, es a dir, provoquen caigudes i entrebancs. Si això
millora, el risc de caiguda serà menor i els arbres creixeran millor.
(24) Perquè volem sentir-nos amb seguretat al carrer i que als carrers i el barri estiguin en bon estat

Com? (com es vol dur a terme aquesta acció, material necessari?)
(4) Que hi hagi gent al carrer repartint flyers d’informació amb un codi QR perquè es pugui accedir a més informació a les
xarxes socials
(14) Instal·lant mes fanals a les zones poc il·luminades, instal·lació de càmeres a punts conflictius i augmentar la plantilla
d’agents cívics i policia al districte
(19) Volem que es reconstrueixin els carrers com a Gran de Sant Andreu o Berenguer de Palau.
(24) Posar més càmeres de seguretat o més il·luminació pels carrers. Requerir permisos per comprar pintura en esprai. Espais
de protecció amb horaris amplis.

On? (a quin lloc es voldria dur a terme)
(4) A tots els barris
(14) Parcs del carrer Lanzarote / Carrerons amb poca llum. / c/Tàrrega / c/ de la formiga / Pg. Mollerussa / C/ malats. / C//Josep
Soldevila / C/Torres i Bages / C/ Sant Sebastià.
(19) Creiem que els llocs que més necessiten aquesta rectificació són; el barri de Bon Pastor (en general), la zona més
propera al centre comercial ‘’La Maquinista’’, alguns carrers del centre de Sant Andreu, Torras i Bages,...
(24) Al barri de Sant Andreu

Quan? (dia o franja de temps)
(4) Al Juny
(14) A finals d’any.
(19) Considerem que seria convenient fer-ho l’abans possible, encara que sabem que si es duu a terme trigarà un temps a
completar-se.
(24) Pel 2025

Qui? (quines persones hi estarien implicades)
(4) Els que pateixen accidents, els dels patinets, educadors, administrador del foro
(14) Diferents cossos de seguretat, constructors, electricistes,...
(19) Ho podria fer la mateixa empresa constructora que va ‘’arreglar’’ el carrer Gran de Sant Andreu, ja que ens ha agradat
molt el resultat, ens hem inspirat per fer la proposta en aquest carrer.
(24) L’ajuntament, botigues i tècnics d’instal·lacions de càmeres o llums.

D’on ve la proposta E?

Títol
(13) Camp municipal.
(16) Instal·lació de parcs de cal·listènia.
(20) Caracterització de l’espai públic
(23) Més pistes polivalents

Què? (explicar quin és l’objectiu, què voleu aconseguir)
(13) Crear un camp municipal per als adolescents que actualment no en disposen.
(16) El nostre objectiu és que tothom pugui gaudir de fer esport físic i millorar gratuïtament, ja que no tothom es pot permetre
anar a un gimnàs o un altre lloc semblant.
(20) Poder fer gimnasos per la gent que no té suficients diners
(23) Més pistes polivalents

Per què? (quins són els arguments que us han motivat a desenvolupar aquesta acció?)
(13) Per ampliar l’oferta d’oci i esportiva del districte
(16) Per què hi ha gent que no es pot permetre un gimnàs pels diners o pel fet que sigui. Ens agradaria que la gent pugui
estar content amb el seu físic.
(20) Perquè volíem saber com millorar i poder fer que a la gent que no té recursos suficients per permetre’s un gimnàs puguin
accedir-ne a un de gratuït.
(23) Perquè ens agrada fer esport

Com? (com es vol dur a terme aquesta acció, material necessari?)
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(13) Contruint un camp per a tothom.
(16) Volem localitzar un terreny pla i amb espai, i necessitem una constructora que ens faciliti els materials i la mà d’obra.
(20) Primer buscar els materials necessaris i les ubicacions, i al finalitzar tot, afegir un dia perquè ja estigui instal·lat: metall,
fusta, eines,...
(23) Ciment, pintura i metall

On? (a quin lloc es voldria dur a terme)
(13) En algun lloc en desús o alguna plaça del barri de sant Andreu.
(16) Als Jardins de les Dones de la Motor Ibèrica ( al costat de la Parròquia de Sant Andreu)
(20) Imaginem aquests llocs: Parc de la Pegaso, La maquinista i La sagrera
(23) Darrere del CUAP Casernes

Quan? (dia o franja de temps)
(13) Quan sigui possible.
(16) En menys de 6 mesos si és possible.
(20) Cap al setembre del 2022
(23) Estiu del 2024

Qui? (quines persones hi estarien implicades)
(13) Generalitat i ajuntament. Arquitectes i constructors.
(16) La constructora que ens faciliti els materials i la regidora del Districte (la senyora Lucía Martín González)
(20) Arquitectes, tècnics de l’ajuntament
(23) Enginyers, arquitectes, paletes i l’ajuntament

D’on ve la proposta F?

Títol
(15) Transformar espais en desús en espais per a joves i adolescents.

Què? (explicar quin és l’objectiu, què voleu aconseguir)
(15) Reconstruir espais abandonats per beneficiar la ciutadania adolescent de Barcelona.

Per què? (quins són els arguments que us han motivat a desenvolupar aquesta acció?)
(15) Per donar servei a espais desaprofitats i augmentar les zones d’oci per a joves.

Com? (com es vol dur a terme aquesta acció, material necessari?)
(15) Espai obert amb persones dinamitzadores on s’implementin activitats per a joves i adolescents: Tallers, concerts,
Tornejos de diferents esports, fires de productes artesanals,...

On? (a quin lloc es voldria dur a terme)
(15) En algun espai en desús propietat de l’ajuntament.

Quan? (dia o franja de temps)
(15) Principis d’estiu.

Qui? (quines persones hi estarien implicades)
(15) Urbanisme i persones dinamitzadores.

D’on ve la proposta G?
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Títol
(18) Millorar espais verds i afegir espais d’ombres
(22) Les fonts

Què? (explicar quin és l’objectiu, què voleu aconseguir)
(18) Volem aconseguir més espais verds al districte i espais d’ombra sobretot els dies d’estiu per poder descansar.
(22) Posar més fonts.

Per què? (quins són els arguments que us han motivat a desenvolupar aquesta acció?)
(18) Perquè creiem que hi ha pocs espais verds en el districte i seria una bona manera d’aprofitar els terrenys abandonats.
Creant més llocs d’ombra podríem evitar casos d’insolació durant les èpoques de calor o durant les hores mes altes de sol.
(22) Per tenir més parades per beure aigua mentre caminem o juguem al barri/districte

Com? (com es vol dur a terme aquesta acció, material necessari?)
(18) Arbres, carpes, aspersors (ventiladors d’aigua i aire), fonts, plantes, bancs, taules de pícnic, etc.
(22) Instal·lació amb els materials necessaris (recipient hermètic, bomba aigua i una pala)

On? (a quin lloc es voldria dur a terme)
(18) Llocs d’ombra a Can Fabra, parc de la Pegasso, alguna fàbrica abandonada per la zona de la Maquinista.
(22) A tots els parcs

Quan? (dia o franja de temps)
(18) Llocs d’ombra abans de l’estiu 2022 i espais verds el més aviat possible.
(22) Pel febrer de 2023

Qui? (quines persones hi estarien implicades)
(18) Paletes, jardiners i arquitecte.
(22) L’ajuntament, dissenyadors i constructors

D’on ve la proposta H?

Títol
(7) Millorar la recollida d’escombraries
(12) Treure la recollida de residus porta a porta.

Què? (explicar quin és l’objectiu, què voleu aconseguir)
(7) Treure el porta a porta
(12) Reduir les males olors als habitatges i eliminar aquesta molèstia per a la ciutadania.

Per què? (quins són els arguments que us han motivat a desenvolupar aquesta acció?)
(7) Els carrers no estan nets i la gent no està contenta
(12) Per les molèsties i queixes que generen a la gran majoria de la ciutadania.

Com? (com es vol dur a terme aquesta acció, material necessari?)
(7) Posar contenidors més grans i donar un cèntim a cada persona que recicli. Sensibilitzar a la gent a través d’un youtuber.
(12) Instal·lant més contenidors, sobretot de reciclatge.

On? (a quin lloc es voldria dur a terme)
(7) A Sant Andreu
(12) Al barri de sant Andreu.

Quan? (dia o franja de temps)
(7) Estiu 2022
(12) Quan abans millor.

Qui? (quines persones hi estarien implicades)
(7) L’ajuntament
(12) Servei de neteja i personal de 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.

Presentació (presentació i origen)
Hola, som les portaveus de l’institut Escola El Til·ler, Príncep Viana i FEDAC Sant Andreu,
representants del districte de Sant Andreu al Procés participatiu de la Ciutadania Adolescent de
Barcelona d’aquest curs.

Objectiu-tema (quin tema hem treballat i volem desenvolupar?)
En aquest procés hem pogut fer debat sobre aquelles temàtiques que ens preocupen del nostre
districte (activitats esportives, convivència i civisme, activitats d’oci i lleure…). 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)
El què ens preocupa al districte sobre l’espai públic de qualitat té a veure amb:

1 Trobem a faltar espais on fer esport a l’espai públic, tipus circuits de cal·listènia.
2 Més espais a l’aire lliure pels adolescents. (x2)
3 Afegir taules, bancs, fonts… per fer més zones d’estada/de vida a l’espai públic
4 Més biblioteques per a estudiar.
5 Manquen espais per veure esdeveniments esportius (partits de futbol, tenis, bàsquet...)
6 Més espais verds, millorar els que existeixen afegint arbres que donin ombra.

Sobre espai públic també ens preocupa
7 Millorar la neteja del carrer, el sistema de recollida de deixalles. Arreglar les zones de paviment
trencades.
8 Falta d’espais habilitats per a les mascotes, amb bosses per recollir els excrements, zones de joc.
9 Millorar la il·luminació als carrers, per reduir la sensació d’inseguretat. Comptar amb la figura
d’agents cívics o educadors de carrer als parcs.
10 Falta de punts de càrrega i d’internet a l’espai públic
11 Molts carrers sense carril bici i les bicis i patinets passen molt a prop dels vianants
12 Millorar la xarxa d’autobusos

Trajecte (quines accions creiem que poden ajudar a aconseguir-ho?)
Pensant en quins canvis podrien millorar les nostres inquietuds vam imaginar les següents propostes

generals:
● Instal·lació de parcs de cal·listènia.
● Adaptar pels adolescents els espais sense ús.
● Construir una biblioteca.
● Millorar els espais verds que hi ha ara, afegint zones d'ombra amb carpes o pèrgoles verdes
● Posar més papereres i millorar la neteja del carrer amb més freqüència.
● Suprimir el porta a porta, o substituir-lo per un sistema més eficient, contenidors més grans i

augment de la freqüència de pas dels camions de les deixalles

i també:
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● Habilitar espais abandonats per anar-hi amb les mascotes.
● Reparar el paviment/voreres trencades, fent més espai sota terra perquè els arbres puguin

seguir creixent, però sense aixecar les voreres
● Obrir els patis d’algunes escoles el cap de setmana o les tardes.
● Per millorar la sensació de seguretat, revisar els fanals existents i afegir punts de llum on es

detectin zones fosques, augmentar el nombre de policies o agents cívics a parcs i places,
també afegir càmeres

● Millorar el comportament dels conductors perquè no se saltin els semàfors o no corrin pels
carrers del districte

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)
Després de parlar amb les tècniques del districte per saber quines propostes podrien desenvolupar-se
des de l’ajuntament i quines ja tenen un projecte actiu, hem decidit desenvolupar-ne dues:

1. La primera el programa integral de convivència amb animals
2. I la segona, seguretat i civisme

[Proposta 1: Programa integral de convivència amb animals]
L’objectiu seria que totes les mascotes tinguessin espais i recursos suficients a l’espai públic perquè
que es sentissin part de la comunitat: acollits, cuidats i amb zones de joc i llibertat.

Perquè sovint els espais reservats pel joc o el lleure de gossos i mascotes són insuficients o
inexistents, i els animals també necessiten espais propis que facilitin la convivència amb les persones
que no tenen mascotes. Això també ajudaria a que la comunitat sigui més procliu a adoptar i tenir cura
d’animals abandonats i que aquests s’integrin d’una manera més fàcil a l’activitat quotidiana del carrer.

La proposta passa per preveure una xarxa d’espais per mascotes per exemple, en espais sense ús
dels barris. Haurien de ser espais amb sorra o terreny natural i arbres, amb tanques, amb espai
suficient perquè les persones puguin jugar amb ells, equipats amb estructures o obstacles de joc, caixa
de pilotes, joguines de plàstic, joguines que fan soroll, papereres, bancs, fonts, espai per alimentar-se i
dormir,... En paral·lel, s’hauria de tractar el problema dels gossos abandonats amb un programa
d’alimentació i acollida.

Hi ha diferents propostes de localització, a banda de parcs i places sense ús o solars buits, també es
proposa millorar els parcs que ja hi han en ús, i llocs específics com ara: en una zona del “parc de la
tirolina”, en el carrer Gran de Sant Andreu, en els espais abandonats del carrer Paloma 44 o carrer
Tucuman 92, al costat del camp del ferro a Sant Andreu, solar proper a Sagrera-Sant Andreu,...

Aquests espais haurien d’estar oberts les 24 hores del dia, i s’hauria d’anar treballant des de ja
mateix, per aconseguir resultats palpables a finals de l’any 2022, i que tots els espais estiguessin ja
plenament funcionals a l’estiu del 2023.

El programa integral l’hauria de liderar clarament l’Ajuntament (el departament de Manteniment, i els
tècnics i arquitectes necessaris), i també s’haurien d’involucrar Associacions animalistes, la gent que té
gossos, i la resta de veïns i veïnes del barri (especialment al programa d’alimentació o acollida).

[Proposta 2: Seguretat i civisme]
L’objectiu és aconseguir uns barris més segurs i més cívics, tant a nivell de carrers i espais de pas,
com de mobiliari, arbres i espais d’estada. Això inclou garantir un bon manteniment, i conscienciar
tothom per a que tingui cura al barri, que no faci malbé els materials i que circuli en patinet i bicicleta
de manera prudent i respectuosa.
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Perquè hi han accidents molt freqüents i generalitzats, en part perquè els carrers no estan en bon
estat i hi han desnivells (de vegades a causa d’arrels d’arbres) que provoquen caigudes, i en part per
la circulació de vehicles de tot tipus. Hi ha clarament una inseguretat ciutadana, percebuda i real,
vinculada a l’acció de les persones.

Per fer-ho, proposem tres estratègies en paral·lel: la primera seria amb campanyes de
sensibilització (gent al carrer repartint flyers d’informació amb un codi QR perquè es pugui accedir a
més informació a les xarxes socials); la segona, reforçant els elements de vigilància activa o passiva
(augmentant els fanals per millorar la il·luminació, amb la instal·lació de càmeres a punts conflictius i
augmentant la plantilla d’agents cívics i policies al districte, regulant els permisos per fer graffitis al
carrer); i la tercera, garantint un bon manteniment i estat dels paviments de les voreres, i dels
espais per bicis, patinets,... i facilitant l'existència d’espais segurs amb horaris amplis.

Són mesures que s’haurien d’implementar a tots els barris, però particularment al barri de Sant
Andreu i als Parcs del carrer Lanzarote / Carrerons amb poca llum / c/Tàrrega / c/ de la formiga / Pg.
Mollerussa / C/ Malats. / C/Josep Soldevila / C/Torres i Bages / C/ Sant Sebastià. Específicament pel
manteniment són importants el barri de Bon Pastor (en general), la zona més propera al centre
comercial ‘’La Maquinista’’, i alguns carrers del centre de Sant Andreu, Torras i Bages,...

Les actuacions s’haurien de començar a implementar el més aviat possible, amb dates de referència
per anar verificant l’efectivitat de les mesures, i en tot cas completar-se abans del 2025.

L’Ajuntament hauria d’implicar a tota la comunitat dels distints barris del districte: les víctimes
d’accidents o incidents, educadors i educadores, els cossos de seguretat, botigues del barri,
empreses constructores (la que va arreglar el carrer Gran de Sant Andreu ho va fer força bé),
electricistes, tècnics d’instal·lacions de càmeres,…

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)

Esperem poder presentar-vos aquestes propostes en una conversa durant l’abril i presentar-ho a la
resta de polítiques al plenari de maig. També ens agradaria poder tenir el retorn de les propostes
durant el mes de juny i veure com podem seguir millorant el districte.

Gràcies a totes les persones que participen del projecte.

Fins aviat!
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