
 

 

REUNIÓ AL JOVES DE MIRA-SOL PER A LA DEFINICIÓ DEL PROJECTE ESPAI L ÚDIC JUVENIL 
CASAL DE MIRA-SOL 
6 DE FEBRER DE 2017 
 
 
Assitents per part municipal:  
Carlota Vallès. Tècnica de Cultura 
Vera Giró. Tècnica de Oficina Jove 
Marina Casals. Sots Directora de Medi Ambient i Participació Ciutadana. 
 
Assistents per part del veïnat:  
Alba Toribio, Alumne de 2on d’ESO de l’IES Arnau Cadell 
Catherine De Salvador, Membre del Consell de joves 13-16, Alumne de 2on d’ESO de l’escola Europa 
 
Excusen: 
Consells del Consell de Joves 13-16 de Mira-sol, Alumnes de l’IES Leonardo i Arnau Cadell 
 
 
Hora: 18 hores  
Lloc: Casal de Mira-sol  
 
 
ACTA DE TEMES TRACTATS  
 
S’explica l’origen d’aquest projecte vinculat al Consell de Barri de Mira-sol i els diners de lliure disposició 
del Barri. Hi ha un pressupost disponible de 50.000e. 
 
Es presenten per part municipal les opcions de elements a instal·lar a la zona. Essent les principals 
opcions encarades a l’escalada, l’skate, els exercicis gimnàstics, entre altres. 
 
Per part de les assistents es comenta que en una sessió específica el Consell de Joves va destacar la 
necessitat de millorar l’espai públic en relació: 

- Wiffi a l’espai públic 
- Recàrregues de mòbil 
- Skate parc 
- Bàsquet 
- Ping pong 
- Més llums als parcs 
- Fonts  
- Lavabos públics 
- Murs alliberats per a grafitis 
- Barres esportives 

 
En relació al que es va comentar  i altres demandes detectades, es valora positivament les opcions de: 

- Barres i elemens gimnàstics 
- Skate parc 
- Rocòdrom 
- Cistella de bàsquet de tres sortides, per a joc compartit 

 
També es va remarcar l’interès del wiffi i la recàrrega de mòbils, i la possibilitat de disposar de pales i 
pilota de ping pong. Aquestes qüestions cal estudiar-les. 
 
Es mirarà també l’existència d’altres elements de joc compartit, com una taula de futtoc, per potenciar el 
joc col·lectiu. 
 
S’acorda fer una petita enquesta de google per tal de valorar les opcions esmentades, i així prioritzar els 
elements a col·locar. Es recollirà les valoracions i es convocarà una segona reunió un cop es tingui una 
proposta tècnica més concreta respecte el que hagi sortit escollit. 
 
L’enquesta es distribuirà entre els membres del Consell de Joves 13-16 i els alumnes dels centres 
educatius del Barri de Mira-sol i altres. 
 



 

 

Es fa una visita l’espai on aniran ubicats, als Jardins Miquel Martí i Pol on actualment hi ha la taula de ping 
pong, que es reubicaria als mateixos jardins. 
 
A les 18:50 es dóna per finalitzada la reunió. 


