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Priorització d’accions Sant Martí
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.

Proposta de text unificat, prioritzar/concretar aquestes accions:
A- Oferta de tallers per a joves del districte
B- Equip de futbol al barri Besòs
C- Esports minoritaris
D- Zona esportiva de pàdel
E- Habilitar zones de pipicans equipades

A. OFERTA DE TALLERS PER A JOVES DEL DISTRICTE

L’objectiu és poder dur a terme activitats diferents de les de l’oferta del districte, també poder
socialitzar i ampliar l’oferta d’oci gratuït.

Perquè al barri Besòs hi ha manca d’oferta d’activitats per aprendre a tocar diferents instruments
(bateria, violí…), ball (tipus ballet, dansa contemporània…), dibuix, manualitats, idiomes, etc. per a
joves i adolescents de 12 a 18 anys.

Ho farem en diferents fases: primer moment aconseguir la cessió de l’espai, després dotar-lo del
material adequat, publicitar les activitats i els horaris d’aquestes, i finalment dur-lo a terme..

Imaginem dur-ho a terme a prop del CAP del Besòs, a l’antic edifici cinema Pere IV que ja fa
temps que està tancat, pensem que quedaria un espai adequat, ja que tant la ubicació com el
tamany ens sembla compatible amb els objectius a aconseguir.

Pensem que entre 6 mesos i un any seria el temps adequat per iniciar alguna de les activitats que
es volguessin fer.

Hi participaria gent voluntària, jubilats, i experts en les diferents matèries a impartir.

B. EQUIP DE FUTBOL FEMENÍ AL BARRI BESÒS
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L’objectiu és informar de la creació de l’equip i crear pròpiament un equip de futbol femení.

Perquè trobem que hi ha falta d’equips femenins de futbol de barri.

Ho farem publicitant-lo al barri.

Imaginem que es posi en marxa la iniciativa al camp de futbol del Besòs, es faria encartellada a
escoles, botigues, carrers i places.

Hi participarien des del districte, imprimint cartells i ajudant a donar publicitat, noies del barri i
participants d’altres equips femenins de futbol.

C. ESPORTS MINORITARIS

L’objectiu és construir espais per la pràctica de diferents esports, per aportar més diversió i
diversificar la pràctica de l’esport.. i així infants, adolescents i grans es diverteixin.

Perquè volem augmentar l’oferta d’esports i els espais on poder practicar-los, ja que només es
visibilitza l’esport majoritari (futbol i bàsquet sobretot). Volem tenir més opcions a l’hora d’escollir
quin esport practicar, ubicats al barri i equipats de manera que es puguin fer esports de disciplines
semblants (pista de bicicletes i per patins, pista amb xarxa per la pràctica de voleibol o tenis, entre
d’altres).

Imaginem l’espai on practicar aquests esports com un, o diversos llocs, on poder practicar
diferents esports en un mateix espai, sent un espai poliesportiu, on practicar bàdminton,
minigolf, futbol americà, voleibol, beisbol, criquet, tennis, gimnàs a l’aire lliure, pista per a
bicicletes.
Disposarà de materials per practicar aquests esports i un espai per guardar-los: raquetes,
material de cricket, de futbol americà, etc. La xarxa es podrà regular a diferents alçades per poder
practicar els diferents esports de raqueta. I les pistes per bicicletes tindran rampes i onades per fer
trucs.
Comptaria amb un camp gran pel futbol americà, que també pot servir per atletisme o altres
esports de camp.
Estarà il·luminat per poder-lo utilitzar a la nit i disposarà de vestidors, lavabos, fonts, papereres i
bancs amb una coberta per protegir-se del sol i la pluja i música ambient.

El millor lloc on implementar-ho és a prop de les escoles, o dins del barri Besòs. Alguns llocs que
imaginem: el parc del Dragó, al costat de les pistes vermelles; al parc de la Mina també hi ha molt
espai per aprofitar, però hi ha xeringues i s’hauria de netejar i assegurar; al carrer Menorca, per
l’altre costat del Mercat de Provençals; a la plaça del carrer Huelva, al costat del Parc de Sant
Martí..

Podria començar a fer-se realitat a principis d’estiu, tot i que com més aviat millor.
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Hi participarien personal de neteja i educadors de carrer (pel tema de la seguretat), personal tècnic
de l’ajuntament (arquitectes, regidoria d’esports i temps lliure), i la ciutadania adolescent per poder
fer propostes de com volen que sigui (potser a través d’un procés participatiu propi).

D. Zona esportiva de pàdel

L’objectiu és aconseguir crear una nova zona esportiva de pàdel, perquè hi ha poques pistes
esportives de pàdel, i no coneixem que estigui ubicada al barri.

Imaginem un espai públic gratuït, on el material l’ofereixi el mateix equipament i que estigui proper
a altres llocs esportius. Hauria de tenir un horari de 9 a 21h.

Hi participaria l’ajuntament i els treballadors de l’espai, contractats també per l’ajuntament.

Estratègies socials per al territori i els espais lliures

*estel SCCL - ESF67480889

Fixe:  +34 937450653 - Mòbil: +34 622224267 - info@plaestel.org



Carrer Creueta 119, baixos esquerra

08202 Sabadell (Barcelona)

info@plaestel.org

www.plaestel.org

E. Habilitar zones de pipicans equipades

L’objectiu és fer una zona on hi hagi molts arbres per estar i passejar els gossos, perquè hi hagi
més zones per estar tranquil amb els gossos i amb els amics.

Imaginem fer un parc amb bancs i zones de gespa amb arbres que envoltin el parc i que hi hagi
una zona coberta per estar i no mullar-se. També que hi hagi una zona com un llac petit perquè els
gossos es puguin refrescar a l’estiu.

Es podria ubicar al voltant del Mercadona que hi ha pel camp del Pujades.

Els tempos per fer-ho realitat podrien ser durant aquest any i el següent.

Se n'encarregarien els tècnics de l’ajuntament.
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Origen de les propostes unificades:
1- Oferta de tallers per a joves del districte
2- Equip de futbol femení al barri Besòs
3- Esports minoritaris
4- Creació d’espais per practicar esports minoritaris
5- Zona esportiva de pàdel
6- Circuits de bici
7- Crear zones esportives
8- Habilitar zones de pipicans equipades

D’on ve la proposta A?

Títol,
(1) Oferta de tallers per a joves del districte

Què? (explicar quin és l’objectiu, què voleu aconseguir)
(1) Poder dur a terme activitats diferents de les de l’oferta de districte. Socialitzar. Ampliar l’oferta d’oci gratuït.

Per què? (quins són els arguments que us han motivat a desenvolupar aquesta acció?)
(1) Al barri del besos hi ha manca d’oferta d’activitats per aprendre: a tocar diferents instruments: bateria, violi,.... Ball: Ballet,
modern... Dibuix, Manualitats, idiomes, etc... per a joves i adolescents de 12  a 18 anys.

Com? (com es vol dur a terme aquesta acció, material necessari?)
(1)-Aconseguir la cessió d’espai.
-Dotar-lo del material adequat.
-Pub licitar-lo(activitats, horaris,...)
-Dur-lo a terme a les tardes i el cap de setmana.

On? (a quin lloc es voldria dur a terme)
(1) -Prop del CAP del Besòs a l'edifici de l'antic cinema Pere IV que ja fa temps que està tancat, pensem que quedaria un
espai adequat, ja que tant la ubicació com el tamany ens sembla compatible amb els objectius a aconseguir.

Quan? (dia o franja de temps)
(1) -6 mesos/1 any

Qui? (quines persones hi estarien implicades)
(1) - Gent voluntària, jubilats, i experts en les diferents matèries a impartir.

D’on ve la proposta B?

Títol,
(2) Equip de futbol femení al barri Besòs

Què? (explicar quin és l’objectiu, què voleu aconseguir)
-Informar de la creació de l’equip i creació del mateix.

Perquè? (quins són els arguments que us han motivat a desenvolupar aquesta acció?)
Per la manca d’equips femení de futbol al barri.

Com? (com es vol dur a terme aquesta acció, material necessari?)
-Publicitant-lo al barri.

On? (a quin lloc es voldria dur a terme)
-Al camp de futbol del besos.
-Encartellant a escoles, botigues, carrers i places.

Quan? (dia o franja de temps)

Estratègies socials per al territori i els espais lliures

*estel SCCL - ESF67480889

Fixe:  +34 937450653 - Mòbil: +34 622224267 - info@plaestel.org



Carrer Creueta 119, baixos esquerra

08202 Sabadell (Barcelona)

info@plaestel.org

www.plaestel.org

-Al 3r trimestre escolar.

Qui? (quines persones hi estarien implicades)
-Districte: Imprimint cartells i ajudant a la publicitat.
-Noies del barri
-Participants d’altres equips femenins de futbol.

D’on ve la proposta C

Títol,
(3) Esports minoritaris
(4) Creació d’espais per practicar esports minoritaris
(6) Circuits de bici
(7) Crear zones esportives

Què? (explicar quin és l’objectiu, què voleu aconseguir)
(3) -Construir pista per a bicicletes i per a diferents esports.
(4) Aportar més diversió i diversificar la pràctica de l’esport.
(6)L’objectiu és que els nens es diverteixin amb els nous circuits.
(7) L’objectiu és poder practicar esports variats.

Per què? (quins són els arguments que us han motivat a desenvolupar aquesta acció?)
(3) -Per augmentar l’oferta d’esports a part del futbol/basquet
(4) Perquè només es visibilitza l’esport majoritari (futbol i bàsquet, sobretot). Tenir més opcions a l’hora d’escollir quin esport
practicar.
(6) A Barcelona no hi ha gaires circuits de bici. A més és bo per a la salut.
(7) Per poder jugar a diferents esports i que actualment no es poden practicar, ja que no hi ha espais.

Com? (com es vol dur a terme aquesta acció, material necessari?)
(3) -Vestuaris, dutxes, bancs, coberta per al sol/pluja, fonts d’aigua, fanals, material esportiu, murals decoratius, monitores per
aprendre a practicar diferents esports, pista per a bicicletes, pistes de: Beisbol, criquet, tenis, bàdminton, balonmano,...,
música ambient, papereres.
(4) -Es visualitza com un espai poliesportiu on practicar: bàdminton, minigolf, futbol americà, voley, cricket, tennis, gimnàs a
l’aire lliure.
-Està dotat de materials per practicar aquests esports i un espai per guardar-lo: raquetes, material de cricket, de futbol
americà, etc.
-Hi ha fonts i il·luminació per usar-lo per la nit.
-Té una xarxa que es pot variar l’alçada per poder practicar diferents esports de xarxa (voley, tennis, badminton…)
-Compta amb un camp gran pel futbol americà, que també pot servir per atletisme o altres esports de camp.
-Té vestidors, lavabos i bancs amb ombra.
(6) Un espai amb pistes de bici amb rampes i “onades” per fer trucs. Seria un espai públic per a totes les edats i amb mesures
de seguretat.
(7) El material el portaria cadascú de casa (pilotes, raquetes…), però hi hauria material públic com cistelles de bàsquet, pistes...

On? (a quin lloc es voldria dur a terme)
(3) -En algun lloc proper a l’escola o dins del  barri besos
(4) On hi ha el parc del Dragó, al costat de les pistes vermelles.
Al parc de la Mina també hi ha molt espai per aprofitar, però hi ha xeringues i s’hauria de netejar i assegurar.
(6) Al carrer Menorca, per l’altre costat del Mercat de Provençals.
(7) Aquestes pistes podrien estar en la plaça del carrer Huelva, la plaça del costat de l’escola Brasil o del Parc de Sant Martí.

Quan? (dia o franja de temps)
(3) -A principis d’estiu, quant abans millor
(4) No s’especifica
(6) Que es faci d’aquí a un o dos anys.
(7) Les pistes podrien estar obertes tot el dia, però en el cas de pistes tancades o cobertes, l’horari podria ser de 8 del matí a
23h de la nit.
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Qui? (quines persones hi estarien implicades)
(3) -regidores d’esport i temps lliure -Arquitectes -Obreres…
(4) Personal de neteja i educadors de carrer (pel tema de la seguretat)
Personal tècnic de l’ajuntament (arquitectes?)
La ciutadania adolescent pot fer propostes de com vol que sigui (procés participatiu?)
(6) L’ajuntament
(7) Les persones implicades són els que practiquin esports i l’Ajuntament.

D’on ve la proposta D?

Títol,
(5) Zona esportiva de pàdel

Què? (explicar quin és l’objectiu, què voleu aconseguir)
Aconseguir crear una nova zona esportiva de padel.

Per què? (quins són els arguments que us han motivat a desenvolupar aquesta acció?)
Un dels motius és perquè hi ha poques pistes esportives de padel. No coneixem cap pista que hi hagi en el barri.

Com? (com es vol dur a terme aquesta acció, material necessari?)
Que sigui un espai públic gratuït.
Que la zona esportiva ofereixi el material.

On? (a quin lloc es voldria dur a terme)
Proper a altres llocs esportius.

Quan? (dia o franja de temps)
Que obri de 9 a 21h.

Qui? (quines persones hi estarien implicades)
L’ajuntament i que els treballadors siguin contractats també per l’Ajuntament.

D’on ve la proposta E?

Títol,
(7) Habilitar zones de pipicans equipades

Què? (explicar quin és l’objectiu, què voleu aconseguir)
Fer una zona on hi hagi molts arbres per estar i passejar els gossos.

Per què? (quins són els arguments que us han motivat a desenvolupar aquesta acció?)
Perquè hi hagi més zones per estar tranquil amb els gossos i amb els amics.

Com? (com es vol dur a terme aquesta acció, material necessari?)
Fer un parc amb bancs i zones de gespa amb arbres que envoltin el parc i que hi hagi una zona coberta per estar i no
mullar-se. També que hi hagi una zona com un llac petit perquè els gossos es puguin refrescar a l’estiu.

On? (a quin lloc es voldria dur a terme)
Al voltant del Mercadona que hi ha pel camp del Pujades.

Quan? (dia o franja de temps)
Durant aquest any i el següent.

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 Infanta Isabel d’Aragó i de l’Institut Barri Besòs, representants
del districte de Sant Martí 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 (mobilitat sostenible, espai públic, comerç de proximitat…). Després d’un període de votació
el tema que va aconseguir més suports va ser: activitats d’oci i lleure

Per començar vam identificar/detectar quines coses ens preocupaven sobre aquest tema.
Inquietuds (què ens preocupa sobre activitats d’oci i lleure) [info treta de les actes de la S3]
El què ens preocupa al districte sobre la mobilitat sostenible té a veure amb:
1 Parcs tristos i avorrits, amb falta de bancs, taules, per poder parlar o jocs tipus taulell d’escacs
2 Falta d’espais on compartir temps, tipus hort comunitari
3 El cinema és molt car.
4 No hi ha piscines públiques.
5 No hi ha pipicans.
6 La fira està lluny i pocs dies l’any.
7 La falta de biblioteques i oferta de tallers o xerrades d’interès dels joves
8 Falta d’equipaments esportius segurs, camps on practicar criquet, circuits per bicicletes, parcs
pensats per a joves menors de 12
9 Un equip de futbol femení.
10 Més restaurants pensats per joves

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:
Espais de natura (amb arbres, plantes, zones d'aigua...), pensats per a joves de més de 12 anys, amb
bancs còmodes per poder parlar. Amb colors més vistosos, agradables i divertits i més varietat de
jocs, per exemple taules fixes per jugar a escacs.
Crear més zones esportives públiques, per practicar esports que no siguin fútbol tipus: un camp
oficial de criquet, de futbol americà, beisbol, circuit de bicis…
Habilitar espais en desús com a horts comunitaris o zones de pipicans equipades
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Posar més contenidors i més grans, millorar la neteja del carrer
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
Carrils bici per patinets i bicicletes millorant la connexió amb els existents, amb normativa clara i
penalitzacions per si no es compleix
Animar a base de publicitat a que les noies del districte s’animin a formar un equip.
Construir una fira més pròxima o posar bus per arribar-hi
Crear una targeta de descompte als adolescents pel cinema
Posar més biblioteques o ateneus on tenir oferta de tallers, xerrades... de coses que interessin als
adolescents del barri (manualitats, guitarra, ...)
Ajudes per incentivar a la restauració
Posar alguna piscina pública al 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)

PROPOSTA 1: Esports minoritaris
Podem fer aquest projecte només a aquest districte degut a la carència de llocs que tenim per fer els
esports que més es practiquen, que no siguin ni el futbol ni el bàsquet.

Aquest lloc podria ser per a tota la població, sobretot pels adolescents que volen fomentar l’activitat
física preferida.
Tindria un encarregat pels materials, i algú per obrir i tancar aquesta instal·lació perquè ningú el faci
malbé.

Ens agradaria posar aquest projecte al parc de Sant Martí, perquè és un lloc bastant bonic que
sentim que estan aprofitant de  manera correcte

Havíem pensat que podria estar acabat a l’estiu, ja que seria una bona manera d’inaugurar-lo ja que
la gent acaba els treballs o estudis i comencen a sortir i fer els esports que els hi agraden. Tot i que
això no vol dir que a l’hivern no s’utilitzi, perquè també tenim temps lliure o ganes de relaxar-nos.

Quasi tot serà finançat per l’ajuntament, el que potser s’hauria de pagar pels usuaris és que si algú fa
malbé algun material que sigui llogat hauria de pagar el cost de reparació o comprar-ne un altre
perquè la gent segueixi utilitzant-ho

PROPOSTA 2: Oferta de tallers per a joves al districte
Fer tallers per preparació de models  de fotografia, de bàdminton.

Hem pensat fer-ho a l’estiu, durant el matí pels joves del barri besòs entre 12 i 15 anys a l’associació
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del barri besòs o sinó a l’associació recreativa del barri besòs

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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