
Procés Participatiu de la Ciutadania Adolescent de Barcelona
Dinamització de les sessions Grup-Classe

Acta de la Sessió de districte D3.
Data: 04/05

● Ubicació: Seu Districte Sant Andreu

● Grup i nombre de participants: grups d’estudiants de l’lnstitut Escola El Til·ler, FEDAC Sant

Andreu i Princep Viana

● Persona dinamitzadora: Alejandra

● Polítics:

Lucía Martín. Regidora Districte de Sant Andreu

Marta Villanueva Cendán . Consellera d’Infància i Joventut del Districte

Jordi Gimeno Pérez. Conseller

● Tècnica: Adoración Garmón Tècnica d’Educació del Districte de Sant Andreu

OBJECTIUS

● Presentar les diferents accions proposades per a cada districte a l’Ajuntament:
● Obtenir una primera impressió de com són rebudes les propostes:
● Saber quines iniciatives ja estan en funcionament per part de l’Ajuntament relacionades

amb les accions que es presenten (per si d’alguna manera la ciutadania adolescent ja s’hi

pot començar a implicar:

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: (resum de la conversa)

● Els joves es presenten i introdueixen les seves propostes i el vídeo

● Lucía Martín fa el retorn de les propostes. Parla de diferents temes que van sortint al vídeo,

en general, més enllà de les dues propostes principals, entre tots els interessos dels joves.

Cal·listènia

La Lucía vol saber qui ha demanat la cal·listènia i quan generalitzada és aquesta demanda. Per la seva

experiència és una demanda principalment de nois i pensa que aquests espais haurien de ser

utilitzats també per noies. Es pregunta quines coses haurien de tenir aquest espai, tant ella com el

Jordi parlen de la possibilitat de fer un procés participatiu abans de posar en marxa una cal·listènia.

Els joves estan d'acord, els sembla una bona idea.

Més espais per joves

La Lucia i els consellers parlen d’espais per joves que hi ha al districte: s’està construint un espai jove

nou a prop de Casernes i també està el de Garcilaso. La majoria dels joves no els coneixen. Els

conviden a participar i decidir quin tipus d’activitat es fan a aquests espais.

L'Aleix, un dels joves, diu que a més, el que necessiten són espais públics com parcs i zones d'estada

on puguin estar tranquils. Els polítics responen que ho tindran en compte en les remodelacions que

estan fent a l'espai públic. La Lucía creu que en el nou equipament hi haurà una part exterior també.

També parla del Parc de la Trini, què és un parc molt gran i que la majoria de la gent no coneix.



Encara que estigui una mica lluny els convida a anar i conèixer l'espai. És un problema general a

Barcelona que hi ha poques zones verdes i tot està molt urbanitzat.

Proposta d’espais per mascotes

La Lucia diu que s'han d'anar incorporant aquests espais. Hi haurà un nou al Canòdrom de 400 m2

(?). Entén que no tothom està a prop. El que farà és mirar si els espais que es proposen des dels joves

són possibles per fer espais nous. Sobre les joguines diu que no es poden posar perquè no es

cuidaran.

Espais verds i espais per passejar

Lucia creu que per això és necessari reduir la quantitat de cotxes, com s'ha fet al carrer Gran de Sant

Andreu i el que es fa amb el projecte "Protegim escoles". I els convida a demanar aquest projecte a

les seves escoles.

D'una altra banda, després de tota la sessió se'n adonen que no es coneixen molts dels espais i

proposen a la devolució informar de tots els recursos que hi ha que ja donen resposta a les seves

demandes.

Fàbrica abandonada de la Mercedes Benz

Un dels nois del Til·ler demanda que es facin coses per joves en aquest espai. La Lucía explica que és

propietat privada i volen fer pisos, però que han arribat a un acord perquè en una part es puguin fer

coses pels veïns. Ara estan fent unes sessions de participació per decidir quins equipaments són

necessaris (escoles, caps, espais joves, etc) i els conviden a anar. Falta una sessió en un parell de

mesos i la directora de l'escola els pot informar.

Espais esportius

L'Aleix proposa que siguin espais polivalents, amb molts d'usos. El Jordi diu que per alguns esports

específics hi ha alguns espais i es pot deixar aquests altres més oberts per altres tipus d'activitats.

Posa com a exemple el camp de futbol de Baró de Viver que es pot demanar jugar allà.

El Biel també diu que sempre són els mateixos esports i que falten xarxes de vòlei. També l'Andrea

demana més espais per patinar. Això diu la Lucía que és més fàcil de gestionar i que està bé donar

més espais a altres esports. També un noi del Til·ler diu que s'haurien de separar les pistes de

Garcilaso i el Jordi diu que ho tindran en compte, que aquestes coses els va molt bé saber-ho.

En general, es reconeix que l’espai públic no està pensat per joves i que hi ha moltes demandes

diferents des de tota la ciutadania i s’ha de ser conscient que donar resposta a tothom es difícil.

● Es fa tancament de la sessió, els joves esperen el retorn i també agraeixen l’espai. La part

política també.


