
 
 

 

Pla Infància 2021 – 20230 

Sessió 2: Pare Manel 

Dimecres 2 de febrer – 17.45 a 18.45 h 

 

Objectius de la sessió: 

•  
• 

(més enllà de fer-ne una descripció) 

 

Descripció de la sessió: 

En aquesta sessió són 10 infants, 3 dels quals van venir a la primera sessió la 
resta és la primera vegada. 

Comencem amb un mapa de Barcelona per veure si aconseguim situar a on 
està Nou Barris. Una vegada situats, amb un mapa de la zona comentem a 
quins llocs van, escola, extraescolars, zones més usades del barri... Van a 
diferents escoles del districte: Antaviana, Santiago Rossinyol, Turo roquetes, 
font d'en Fargas, Marta Mata, Tomàs moro. Del grup hi ha qui fa alguns 
extraescolars com: fer classes de reforç, classes de zumba, entrenar a futbol. 
Un parell de les nenes quan estem de ruta comenten que les coses bàsiques 
de les botigues són molt cares, que els hi agradaria que fossin més barates: les 
sabates, la roba... per poder tenir accés a coses que necessiten. 

Decidim la ruta què farem amb zones pròximes al casal i usades pels infants: 
Via Júlia - Plaça Angel pestaña - parc francesc layret - plaça verdum.  

 

Observacions Via Júlia 

Els hi agrada que sigui un carrer amb botigues, que hi hagi gent (troben a 
faltar gelateries). El carrer està brut (que pintin el terra i els netegin més), 
moltes caques de gos, els edificis estan vells. Una part de via Júlia té una tapa 
que fa de sostre, els hi agradaria que estigués més tros tapat per quan plou. 
Que posin més llums entre mig del carrer. És un carrer amb molt soroll, de 
cotxes, d'obres, a la nit per la gent que es queda bevent. 

Hi ha un parc al final del carrer que té els gronxadors trencats, els hi agradaria 
que es millorés l'espai.  

És una zona a on graven tik-toks. 



 
 

 

Observacions Angel Pestaña 

Ho descriuen com "És la plaça on la gent queda per trencar-se la cara". 

Volen una tirolina (ho diuen moltes vegades, hi ha sortit en les dues sessions). 

El parc infantil pels més petits és més gran que el parc pels més grans. Diuen 
que la zona per ells és molt lletja. (que es podria reduir bars per guanyar espai 
per jugar). 

Els hi agraden les palmeres que hi ha però falten arbres, més verd 

La zona plana que hi ha està bé per patinar i fer skate. Les grades les utilitzen 
per escalada. 

Falten fonts i llum. Diuen que abans hi havia uns llums que il·luminaven cap a 
dalt i es veia millor. 

 

Observacions Parc Francesc Layret 

Zona de transició, de pas no van a jugar (només hi ha un petit espai infantil) 

Diuen que és horrorós, petit, no pots fer-hi res i que està brut.  

Els hi agrada la zona d'aigua, que a la nit ho il·luminin amb colors. 

 

Observacions Plaça Verdum 

Una nena diu que no és sent segura en aquesta plaça, que hi ha molta gent 
que beu i passen coses. 


