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

Acta de la Sessió de districte D3.
Data: 21 abril 2022, 09:00h-10:30h

Ubicació: Sala de Plens del Districte, Plaça Valentí Almirall

Grup i nombre de participants:  representants de Sant Martí, 4 de INS Infanta Isabel d’Aragó i 2 d’INS

Barri Besòs.

Persona dinamitzadora: Irra i Pau P. (Descoberta)

OBJECTIUS espai on anotar l’estat dels objectius (si s’han assolit, si cal fer matisos, etc.)

● Presentar les diferents accions proposades per a cada districte a l’Ajuntament: ok!
● Obtenir una primera impressió de com són rebudes les propostes: ok!
● 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): ok!

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: (resum de la conversa)

Es presenten propostes sobre: ESPORTS MINORITARIS I OFERTA DE TALLERS PER A JOVES.

A la reunió va assistir:

Representants adolescència assistents: Inga Aleksanyan i Arantxa Transpalacios, de INS Infanta Isabel

d’Aragó, i Fakeha Hussain , Amena Hussain I Bazma Menboob, de INS Barri Besòs.

Acompanyants assistents: Marta de INS Infants Isabel d’Aragó i Imma de INS Besòs.

Representants districte: Conseller d'educació, Infància i Joventut Alberto Cordobés i Cristina

Colmena, tècnica de gestió de persones

Les representants de l'institut Infanta Isabel d'Aragó van arribar puntuals a les 9:00h.  Es va accedir a

la sala de plens per començar a preparar la trobada amb els representants polítics del districte.

Mentre s'esperava a les representants de l’Institut Barri Besòs es va començar a distribuir els torns

de paraula.  Durant aquesta estona es van experimentar alguns problemes tècnics amb el  vídeo,  ja

que no s'escoltava bé.  A les 9:30 van arribar les representants de Barri Besòs i es van redistribuir els

torns de paraula.

Un cop distribuïdes les tasques, es va donar per iniciada la conversa amb els representants del

districte. Es van fer les presentacions pertinents i la persona moderadora va donar la benvinguda a

totes les assistents. Tot seguit es va fer el visionat del vídeo, que es sentia molt fluix, i gràcies a la

subtitulació es va poder entendre.

Tot i així, un cop visionat el vídeo es va demanar a les representants que especifiquessin una mica

més el que s’hi explicava, per acabar d’aclarir algun punt que no s’havia acabat d’entendre. Així ho

van fer, i tot seguit es va donar pas a la conversa informal, asseguts en rotllana.



La tècnica Cristina es va interessar pel tipus de fires que reclamaven en el llistat de propostes fetes

durant els tallers de debat. Les representants van contestar que es refereixen a fires d’atraccions,

com les que s’instal·len per festes majors, o la Feria d’Abril.

El Regidor Albert va voler saber si les piscines que demanen les volen gratuïtes, i la tècnica va matisar

que ja n’hi ha al districte però no són gratuïtes. L’Albert va remarcar que els seu manteniment és molt

car i això dificulta facilitar-ne l’accés sense cost. La tutora Imma va suggerir que es podrien fer

descomptes per alumnes d’instituts, i l’Albert va comentar que es pot fer, però que caldria que cada

institut parlés directament amb el Consorci d’Esport. L’Arantxa va especificar que els agradaria una

major oferta de piscines descobertes, i el regidor va dir que s’ho anotava. Va destacar que a Sant

Martí tenen una petita ventatja amb les demandes relacionades amb l’esport, ja que el regidor

d’esports a l’ajuntament és també regidor al districte, i mirarà de parlar-hi.

Pel que fa als camps per practicar esports minoritaris, el regidor va explicar que els camps de futbol

americà ja fa temps que es demana. No s’està fent, ja que necessita molt d’espai i una gran inversió

quan la demanda per aquest esport és baixa. Tanmateix, va admetre que si existís l’equipament la

demanda pujaria. La tècnica també va esmentar que està planificat fer un camp de cricket, que sí que

té una demanda més alta.

Va esmentar també el programa Estiu Jove que es desenvolupa als barris de Besòs i Verneda, on

s’ofereixen activitats esportives, i al Centre Cívic Besòs també s’hi organitzen activitats esportives. En

aquest punt, l’Albert els va suggerir que insistissin en aquestes demandes el dia del ple, ja que són

temes que han sortit altres vegades i és per mitjà de la pressió i la insistència quan es porten a

terme.

Pel que fa a la millora de la neteja el regidor va fer esment a la nova distribució dels contenidors, i de

l’app Barcelona a la butxaca, amb la que es pot avisar a l’ajuntament de mancances o desperfectes en

la neteja de la ciutat: Barcelona a la butxaca és la nova aplicació mòbil de l’Ajuntament de Barcelona,

que ofereix els principals serveis mòbils municipals per a la ciutadania en un sol punt d’accés.

Aplega informació d’actualitat, serveis, tràmits i tota la cultura de la ciutat amb un clic i permet

guardar en una butxaca virtual tots els actes o equipaments preferits per accedir-hi de manera

ràpida. Les principals funcionalitats incloses en l’aplicació són les notícies destacades de la ciutat,

l’agenda d’actes, els equipaments, les aplicacions municipals i l’accés als principals tràmits amb

l’Ajuntament. També mostra informació meteorològica i et permetrà estar al dia de tot el que passa a

Barcelona a partir d’un servei d’avisos. La nova aplicació inclou els serveis d’altres aplicacions

municipals com “A prop d’aquí” (equipaments de la ciutat) i MobileID (tràmits municipals). (text

extret de la pàgina de l’ajuntament)

Tornant al tema dels esports i les activitats per joves, la tècnica va fer esment al programa Joventut

esportiva, societat activa, que impulsa la Diputació de Barcelona juntament amb els ajuntaments que

hi participen: Es posa en marxa amb l’objectiu d’utilitzar l’esport com a eina d’inclusió, abordant la

disminució de l’abandonament esportiu i el sedentarisme a partir d’acompanyar joves en risc

d’exclusió social perquè generin el seu projecte de vida a partir d’hàbits saludables i competències

extrapolables a tots els àmbits vitals. El projecte es fonamenta en l’ús de l’esport com a eina d’acció

https://ajuntament.barcelona.cat/apps/ca/barcelona-la-butxaca
https://www.diba.cat/web/esports/projecte-joventut-esportiva-societat-activa
https://www.diba.cat/web/esports/projecte-joventut-esportiva-societat-activa


social, a través d’una metodologia socioeducativa que situa l’individu al centre del projecte, fent-lo

protagonista del seu creixement personal. (text extret del dossier de premsa del projecte).

Es van comprometre a passar el contacte de la Gina, dinamitzadora del projecte, que recull propostes

dels usuaris per organitzar competicions esportives, i es va parlar de fer-hi una reunió, en la que

també es podria proposar la idea de les joves de fer un taller de modelatge fotogràfic adreçat a joves

durant l’estiu de 2022.

El regidor també va voler saber quins esports minoritaris tenien en ment, ja que alguns materials i

instal·lacions serien de difícil gestió. Les adolescents van concretar que el que voldrien serien espais

amb materials genèrics (porteries, taules de pingpong, cistelles, pals per penjar xarxes de voley, etc.)

i que fossin els usuaris qui portessin el material com pilotes, pales, raquetes i altra equipació

necessària. Com que el que volien les joves era emplaçar aquests espais al parc de Sant Martí, el

regidor va preguntar si el que proposaven era fer el parc més jugable, i van respondre que si. Va dir

que es podria estudiar, però no de cara a aquest estiu, ja que queda poc marge de temps.La tècnica

va afegir que caldria regular d’alguna manera aquest espai per tal d’evitar conflictes.

Arribats a aquest punt, el moderador va preguntar a les joves si estaven satisfetes amb les respostes i

van dir que si. Es van repassar els punts importants dels que s’havia parlat i les noves línies de treball

que s’obren: parlar amb la Gina per proposar tallers i competicions esportives, aprofitar el programa

Estiu Jove, i insistir en les demandes relacionades amb l’esport el dia del ple.

La reunió va acabar amb els agraïments oportuns, i es va emplaçar als adolescents a les següents

trobades:

Dia 4 de maig, a les 17.30h a la sala de plens: ple ordinari, per presentar formalment al ple les

propostes, amb les modificacions que aquesta trobada pugui generar.

No es va especificar dia pel retorn polític.

https://www.diba.cat/documents/41289/363361783/20220131_PTJESA_DossierdePremsa+%281%29.pdf/2ee8cb9d-97dc-fe61-0c60-9463c7ba892b?t=1649324068424

