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A la PRIMERA PART de la trobada, amb GRUP GRAN... 

• Hem donat la benvinguda als consellers i conselleres  

• Hem donat la benvinguda a l’Isaac Padrós, el president de l’Associació Multicapacitats de Girona, el 

qual ens ha explicat la seva experiència amb la seva diversitat, la ceguesa i que moltes vegades quan 

parlem d’espais adaptats per persones amb diversitat funcional, sovint tenim tendència a pensar només 

amb les persones que van amb cadira de rodes i que de diversitats, n’hi ha moltes. D’aquesta manera, 

podrem dissenyar el nostre espai públic tenint en compte a tota la població de la ciutat. 

Amb la presentació del PowerPoint hem explicat: 

1. El calendari: Ens hem situat a on ens trobem a dia d'avui.  

2. Què farem avui? Hem recordat on era l’espai i què havíem fet fins ara. 

 

A la SEGONA PART de la trobada, amb GRUP PETIT... 

• Primerament, hem establert rols entre els grups (moderador, portaveu i secretari) 

• Cada escola ha presentat les propostes que han sortit amb els seus companys de l’aula.  

• Entre tots els consellers/es del grup, hem escollit algunes propostes que, després d’haver visitat l’espai 

han cregut viables. 

Grup  1

1. Zona verda 

2. Wifi gratuït 

3. Fonts d’aigua per a persones 

4. Fonts d’aigua per a gossos 

5. Skate park 

6. Gronxadors per a persones amb 

7. diversitat funcional 

8. Biblioteca d’intercanvi de llibres 

9. Zona de picnic  

10. Una tirolina 

11. Paperes de reciclatge ben etiquetades 

12. Activitats de salut (zumba, parkour, 

aeròbic…) 
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Grup   2

1. Zona verda 

2. Llits elàstics 

3. escombraries de reciclatge 

4. Parc adaptat per a persones amb diversitat 

funcional (gronxadors…) 

5. Zona de pícnic 

6. Carril bici que arribi a l’espai 

7. Zona de gossos (pipicans i agility) 

8. Rocòdrom i parkour 

9. Lavabos públics adaptats i accessibles tothom 

10. Desfibril·lador 

11. Font per beure 

12. Sorral 

13. Zona de petanca 

14. Màquines despenedores de menjar i beguda 

15. Bancs per seure 

16. Jocs pintats al terra 

17. Zona per fer exercici 

18. Tirolina 

 

Grup 3 

1. Espai verd amb taules de pícnic  

2. Fonts 

3. Escultura al mig de la plaça 

4. W.C públics 

5. Carril bici que arribi a la plaça 

6. Pàrquing de bicicletes 

7. Llits elàstics 

8. Agility per als gossos 

9. Lloc habilitat per fer esports com Ioga 

10. Parc amb jocs adaptats a nens més grans i 

per diversitat funcional 

11. Jocs pintats al terra 

12. Zona amb ombra 

13. Més il·luminació al vespre 

14. Contenidors soterrats i cendrers 

15. Parc de salut adaptat a totes les edats i 

diversitats 

16. Pistes de petanca 

17. Rocòdrom 
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18. Zona per fer Parkour 

Per tal de fer més fàcil l’elecció, en el següent llistat agrupem les propostes obviant les repetides, d’aquesta manera 

quedarà un llistat únic a treballar: 

1. Zona verda amb taules de pícnic 

2. Wifi gratuït 

3. Fonts per a persones 

4. Skate park 

5. Gronxadors adaptats per a persones amb 

diversitat funcional 

6. Biblioteca d’intercanvi de llibres 

7. Tirolina 

8. Papereres de reciclatge etiquetades 

9. Llits elàstics 

10. Carril bici que arribi a l’espai 

11. Zona adaptada per als gossos (pipican, fonts, 

agility…) 

12. Rocòdrom i Parkour 

13. W.C públics adaptats per tothom 

14. Desfibrilador 

15. Sorral 

16. Pistes de petanca 

17. Màquines dispensadores de menjar i beure 

18. Bancs per seure 

19. Escultura al mig de la plaça 

20. Pàrquing per a bicicletes 

21. Llocs habilitats a fer esports com ioga, 

zumba… 

22. Zona amb ombra (que no es talli cap arbre, al 

contrari que se'n plantin més)  

23. Bona il.luminació al vespre 

24. Contenidors soterrats i cendrers al voltant de 

l’espai 

25. Parc de salut adaptat a totes les edats 

 

A la TERCERA PART de la trobada, amb GRUP GRAN… 

• Cada grup ha explicat com s’han escollit els rols entre els grups petits.  

• Un cop els tres grups ens hem tornat a trobar, cada portaveu del grup ha exposat les propostes que s’han 

acordat.  

• Per a la pròxima trobada, cal que voteu 10 propostes entre les 25 que han sorgit entre els grups petits. Aquesta 

votació l’haureu de fer mitjançant un formulari que us farem arribar a través d’un enllaç. Cada grup classe 

haurà d’enviar una resposta.  
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• Comiat 

S’HA ACORDAT QUE:  

✪ Us enviarem l’enllaç amb el formulari per a fer la votació. Molt important, cada classe haurà d’enviar una única 

resposta.  

✪ Us enviarem l’enllaç del vídeo de l’Isaac Padros per tal que el pugueu visualitzar a l’escola també. 

Per la PRÒXIMA TROBADA:  

✪ Amb tots els companys de classe, cal que llegiu totes les propostes i decidiu quines són les 10 que creieu més 

interessants i votar-les.  

DATA DE LA PRÒXIMA TROBADA: 12. 04. 2021  

 

https://us02web.zoom.us/j/87348281084?pwd=a2drSXE2M1orRUhybXM4cEdjd25rZz09 
 
ID de reunió: 873 4828 1084 
Codi d’accés 605008 

 

 
 
MOLTES GRÀCIES A TOTS I A TOTES! SEGUIM! 

 
 
 
  
 
 
 
  

https://us02web.zoom.us/j/87348281084?pwd=a2drSXE2M1orRUhybXM4cEdjd25rZz09

