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

Acta de la Sessió de districte D3.
Data: 26/04/2022

Ubicació: Les Corts

Grup i nombre de participants: Paideia (Ainhoa, Karen, Laia i Eduardo) i Ins. Les corts ( Lukas, Aran,

Júlia i Isam)

Persona dinamitzadora: Elisenda

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)

Representants adolescència assistents:

Paideia (Ainhoa, Karen, Laia i Eduardo) i Ins. Les corts (Lukas, Aran, Júlia i Isam)

Acompanyants assistents: Mònica (Ins. Les Corts) i profe Paideia

Representants districte: Jordi – Conseller d’Educació + Laia – Tècnica d’educació i Joan Riera regidor.

Comencem la sessió mitja hora tard perquè el regidor estava en una reunió prèvia. Es contextualitza,

es fa presentació dels joves i es visualitza el vídeo resum de les corts.

El Regidor una vegada visualitzat exposa que està aquí per escoltar-los, i se l’hi comenta que un dels

objectius d’aquesta sessió prèvia al plenari és precisament que puguin ells exposar als joves que

n’opinen de les propostes generades, si van en la línia del districte, si s’està fent alguna cosa sobre el

tema i per ajudar-los a concretar (si fos necessari) alguns aspectes més de les propostes.

Dit això, el regidor exposa les coses que s’ha marcat del vídeo com a destacar: considera que el tema

de la neteja i civisme és un tema que està dins l’agenda de districte (per ell, no és més net qui més

neteja sinó qui menys embruta) i per tant, subscriu el que diuen els joves. També remarca el tema de

les fonts, explicant que cada vegada que a les corts construeixen un parc tenen molt present

d’ubicar-ne una.

Una de les altres propostes (no de les definitives sinó del trajecte) són habilitar zones de pícnic.

Comenta que estudiaran si és possible posar taules / bancs a l’espai públic a on es pugui anar a

menjar el tupper, entrepà, etc.

Remarca el tema del cinema, explica que al districte a nivell cultural es potencia la música i la dansa i

que han d’entomar el repte sobre com potenciar més el cinema ja que és un tema poc treballat. Més



endavant de la sessió tornem a parlar d’aquest tema, el regidor comenta que els cinemes són privats

i no pot fer-se res per garantir-ne un accés universal en aquesta línia, i pensant en les sales de cinema

que hi ha veu que els habitants de les corts s’han de desplaçar en metro per poder accedir a aquest

servei. Comenta que es treballarà per potenciar el cinema des dels equipaments públics, centres

cívics i juvenils per a que programin més. Parla també de crear un festival de cinema juvenil per la

festa major de les corts.

Pel que fa al tema dels lavabos públics explica que històricament a les corts hi ha hagut el pacte

social de què els establiments de la restauració deixessin entrar per usar els lavabos tot i no consumir

i que això és una cosa que s’està perdent. Que consideren que instal·lar lavabos a l’espai públic quan

ja n’hi ha tants amb els bars/restaurants no té sentit, però que s’ha de treballar per recuperar aquest

compromís dels establiments.

En relació a les dues propostes prioritzades: semàfors i Greta, es parla el següent:

- Semàfors: els joves expliquen que la proposta va per una banda, d’allargar el temps en verd

pels vianants ja que en alguns casos han observat que n’hi ha poc (sobretot pensant en

persones amb mobilitat reduïda, gent gran) i també el fet de poder saber quant temps

queda. Exposen un en concret i des del conseller d’educació s’explica que just aquest està

regulant moltes coses (autobús, cotxes en diferents direcció, etc..) i que tot i que entén la

demanda no sap si podran fer massa al respecte. Des del regidor es diu que s’estudiarà. En

aquest moment el regidor treu el tema sobre les siluetes dels semàfors i pregunta als joves si

no s’han qüestionat mai perquè la representació és un home. Els joves no veuen un home en

la silueta, sinó una figura neutra. El regidor segueix amb la importància de repensar aquestes

coses que poden ser micromasclismes. Els joves no comparteixen massa aquesta visió i

retornem al tema d’interès seu.

- Greta: comenta que el que es planteja és un canvi de model. Per ells la mobilitat universal,

aquella a la que té accés tothom és el metro i l’autobús i que opten per prioritzar això, i

desprès estaria l’ús de la bicicleta. Que es un canvi de model d’anys, que van pas a pas. Que a

les corts es va construir el primer carril bici fa 25 anys, el de la diagonal, que just ara ha sigut

reformat perquè hi ha aquest interès. A més, dos dels punts que els joves proposaven que hi

hagués carril bici: Travessera de les corts i Av. Madrid just estan en procés. Un jove expressa

que un altre punt de la proposta és la opció de fer talls de carrers durant el cap de setmana

per a que sigui només d’ús de vianants. El regidor exposa que a Sants fa temps que es fa i ha

sigut una bona experiència i que ho estudiaran. Pensa en els carrers comercials de l’estil

carrer europa, galileu o vallespir com a opcions.

Tanquem la sessió agraint el temps i amb una foto de comiat.


