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Grup d’Urbanisme

• PROJECTE 1: Col·laboració en el 
Procés de Participació per a 
l’elaboració del Pla de Mobilitat 
Urbana de l’Hospitalet de Llobregat. 

• PROJECTE 2: Propostes d’intervenció 
per a la pacificació de dos carrers de 
l’Hospitalet de Llobregat.



Consell de nois i noies de L’Hospitalet
Projecte 1: 
Col·laboració en el Procés de Participació per a 
l’elaboració del Pla de Mobilitat Urbana de l’Hospitalet de 
Llobregat.

Pla de Mobilitat Urbana



Consell de nois i noies de L’Hospitalet

MOBILITAT 

A PEU I EN BICICLETA:

• Voreres més amples, 

sense obstacles

• Crear camins escolars

• Més carrils bici 

connectant llocs concrets

• Repintar passos de vianants

• Fixar panots

per a que no s’hi acumuli pluja

• Temporització semàfors 

• Millorar il·luminació nocturna

amb prioritat per als vianants

Col·laboració en el Procés de Participació per a 
l’elaboració del Pla de Mobilitat Urbana de l’Hospitalet de 
Llobregat.



Consell de nois i noies de L’Hospitalet

MOBILITAT AMB 

TRASNPORT PÚBLIC:

• Millorar freqüències /recorreguts

autobusos 54, L12, 79

•Millorar els Ferrocarrils

puntualitat, freqüències i senyalització

•Més transport públic nocturn

• Nou pont a Santa Eulàlia 

per travessar les vies del tren

• Més ascensors

• Acabar la  L9

• Implementar el Bicing

Col·laboració en el Procés de Participació per a 
l’elaboració del Pla de Mobilitat Urbana de l’Hospitalet de 
Llobregat.



Consell de nois i noies de L’Hospitalet

MOBILITAT EN COTXE:

•Reduir el trànsit als matins 

C/ Mas, Travessera Collblanc, ...

• Sincronització semàfors

• Retirar cotxes abandonats

C/ Teide

• Més aparcaments

• Reduir preu aparcaments públics

• Evitar aparcament en doble fila

C/Enginyer Moncunill

• Evitar circulació en contra sentit

C/Progrés

Col·laboració en el Procés de Participació per a 
l’elaboració del Pla de Mobilitat Urbana de l’Hospitalet de 
Llobregat.



L’Hospitalet 
de Llobregat

Carrer  Sant 
Ramon Carrer Martí 

i Codolar

Projecte 2: 
Propostes d’intervenció per a la pacificació de dos carrers de 
l’Hospitalet de Llobregat.



Consell de nois i noies de L’Hospitalet

Carrer Martí i Codolar

Propostes d’intervenció per a la pacificació de dos carrers de 
l’Hospitalet de Llobregat

Estat actual dels carrers



Consell de nois i noies de L’Hospitalet

Carrer Sant Ramon

Propostes d’intervenció per a la pacificació de dos carrers de 
l’Hospitalet de Llobregat

Estat actual dels carrers



Aprenem i apliquem procediments tècnics 
per millorar la nostra ciutat

Propostes d’intervenció per a la pacificació de dos carrers de 
l’Hospitalet de Llobregat.

Treball sobre les propostes
-Reunió amb l’Arquitecte Municipal Albert Guilera



Participem!!!
Dibuixem les propostes de 
millora per als carrers



Concretem propostes: carrer Martí i Codolar

Una proposta per fomentar el joc en grup fora de casa



Carrer Martí i Codolar

Deixant espai lliure de 3,5m per a vehicles d’emergència



Convertir l’espai segur en un lloc més divertit

Carrer Martí i Codolar



Carrer Martí i Codolar

I recuperar 

ELS JOCS 
CLÀSSICS,

de tota la vida...

Carrer Martí i Codolar



Carrer Martí i Codolar

La Xarranca,

Terra, Mar, Aire...

Ping-pong,

3 en ratlla,

Futbol amb xapes,

Circuit de cotxes,

Les 4 cantonades, 

Carrer Martí i Codolar



Amb colors 
divertits,
que ens cridin 
l’atenció!!!

Concretem propostes: carrer Sant Ramon



Carrer Sant Ramon

Els colors 
representatius del 
Consell de Nois i 
Noies...



Fins i tot amb el 
logotip del Consell 
de Nois i Noies !!!

Carrer Sant Ramon



El carrer Sant Ramon quedaria així: 
El carrer Sant Ramon quedaria així...



I el carrer Martí i Codolar quedarà així...



Les nostres propostes a l’ajuntament

Grup d’Urbanisme



La Valoració
Fem una molt bona valoració de l’experiència. Les trobades

fomenten el treball en grup i escoltar els altres.

Hem pogut col·laborar en el Pla de Mobilitat de la Ciutat,
aportant la nostra percepció com a joves.

Ens ha agradat molt repensar els carrers, intentant fer-los més
atractius per als joves, incorporant els jocs “de tota la vida”.

En aquest procés hem pogut visitar els carrers d’estudi i conèixer
una mica més la ciutat de L’Hospitalet.

Les converses amb l’arquitecte municipal ens han ajudat a fer una
proposta realista i respectuosa amb altres grups de població.

Esperem que les millores proposades als carrers es duguin a 
terme abans de l’estiu.   

COMPTEU AMB NOSALTRES 
PER PARTICIPAR EN LA SEVA EXECUCIÓ!!!!!   

MOLTES GRÀCIES. GRUP URBANISME 



Grup 
Mitjans de 
Comunicació
Desmuntatòpics.
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Participació

El grup de Mitjans de Comunicació l’hem 
format  6 nois i 11 noies de 7 instituts 

diferents.



PROJECTE 1: Difondre als instituts els tres 
vídeos Desmuntatòpics fets el curs 
passat amb una proposta didàctica per 
treballar-los a classe. 

PROJECTE 2: Dissenyar i realitzar dos 
vídeos que desmonmtin tòpics no 
treballats fins ara. 

PROJECTE 3: Realitzar un vídeo-
reportatge sobre “L’HospiSona”.

Grup de Mitjans de Comunicació



1er trimestre: conèixer-nos 

entre nosaltres i agafar 

confiança, i elaborar les 

Fitxes Didàctiques per difondre 

els vídeos del curs passat 

entre els nostres companys.

2 i 3er trimestre: fer els
nous vídeos i entrar a les aules
dels nostres instituts amb els vídeos
i el material didàctic elaborat.

Una vegada més hem comptat amb el suport i l’ajut del
Colectivo El Parlante: l’Alfredo, el Roger i la Jessica,
especialistes en comunicació i producció audiovisual.

Pla de treball



Primer Trimestre 

A partir de tornar a visionar els vídeos de l’any anterior hem 
pensat en el contingut de les Fitxes Didàctiques; quines 
preguntes podríem fer per promoure  el debat dels nostres 
companys, la millor manera de redactar-les, fer un disseny 
atractiu..



2on i 3 er trimestre

Hem entrat a 30 aules de 7 instituts i amb la col·laboració 
del professorat hem explicat als nostres companys què és el 
Consell de Nois i Noies i què fem. 

Després hem visionat els vídeos i els hem treballat amb el 
suport de les fitxes didàctiques. 



2on i 3 er trimestre

Ens hem organitzat en tres grups per tal de poder fer 
el guió de tres nous vídeos per desmuntar els tòpics:

-“Els comerços d’ immigrants reben ajuts i no 
paguen impostos”

- “Els immigrants fan mal ús de l’espai públic” 

- i el reportatge del concert L’Hospi Sona”.



I va arribar el moment de posar-nos a l’acció i fer d’actors i 
actrius...



La nostra valoració és molt positiva. El grup que hem format
ha estat molt agradable i ens hem entès molt bé. Ens hem fet
amics.

Ha estat un treball intens que ha requerit trobar-nos cada 15
dies per tirar la feina endavant, compaginant amb els estudis i
altres compromisos personals.

Valorem en positiu haver anat al Concert de L’HospiSona
organitzat pels nostres companys del Consell i poder fer un
vídeo-reportatge.

De difondre els vídeos a les aules hem pogut viure en la nostra      
pell que els joves també ens deixem portar pels tòpics i 
rumors que escoltem a casa i a la televisió.

Esperem que els vídeos que hem fet aquest any puguin ajudar a 
que els joves reflexionem, no ens deixem portar per la 
corrent i sapiguem ser crítics.

La Valoració



Grup  Ús del     
Temps Lliure

L’HospiSona 2013
7a Edició 
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Consellers i conselleres de  “L’ HOSPI SONA-2013”

FOTO

Grup Ús del Temps Lliure



PROJECTE: 

Organitzar la 7a edició de L’HOSPI SONA en el marc de les 
Festes de Primavera de L’Hospitalet.

Per estimular i promoure la jove creació musical de
bandes/grups de música moderna  de l’ Hospitalet.

Desenvolupar una major  sensibilitat en relació al
plaer d’oferir i escoltar música en directe, i al fet
d’estar oberts a diferents estils i  sensibilitats en el
context  de  la música moderna actual.

I promoure la participació 
de joves del CNiN i dels
diferents centres 
educatius de 2ària de 
L’Hospitalet  en 
aquest esdeveniment.

Objectius



FASE 1: 
CONVOCATÒRIA 

 Recerca de 
grups/bandes (amb 
músics entre 14 i 
18/25 anys) de 
L’Hospitalet. 

 Coordinació amb 
CASA DE LA 
MUSICA-
SALAMANDRA.

 Col·laboració en el 
disseny i contingut 
dels dos cartells de 
difusió de l’activitat 
i la seva distribució. 



FASE II:  SELECCIÓ DELS GRUPS I 
PREPARACIÓ DEL CONCERT. 

Selecció dels grups/bandes 
per tocar al concert.

Coordinació amb els grups 
(horaris, condicions, riders, 
backline i altres necessitats
tècniques). 

Elaboració dels criteris 
per escollir el grup guanyador.



Com ho hem fet...?

FASE III: COMISSIONS 
DURANT EL CONCERT. 

· Proves de so.

· Coordinació 
músics-SALAMANDRA.

· Presentadors. 

· Reportatge fotogràfic.

· Relacions públiques 
i atenció als mitjans 
de comunicació.



El grup guanyador de L’HospiSona 2013 ha estat... 

...El mosquito del garito  !!!
El premi obtingut és la gravació d’una maqueta als estudis de 

SALAMANDRA. 



En aquesta 7ª edició de L’HospiSona hi han participat 6 
grups/bandes de músics, tots ells amb força qualitat musical i 
frescor sobre l’escenari :

- EL SECRET DE PARÍS

- EL SUSURRO DEL TIEMPO

- EL MOSQUITO DEL GARITO

- DERREPE CREW

- V&JO

- SWAGGABOY

Els estils musicals han estatvariats, dins el context de la música 
moderna: Pop-rock, Rumba, Hip hop... 

7ª edició de L’HospiSona



Valorem molt positivament  haver pogut  realitzar una nova edició 
de L’HOSPI SONA a la nostra ciutat. 

El concert va tenir lloc el diumenge dia 21 d’abril de 2013 de 18h 
a 20’30h, a la SALAMANDRA-2, amb una molt positiva assistència 
de públic i una gran dosi de ganes i energia per part dels 6 grups 

de músics participants. L’experiència de tots els joves ( músics, 
organitzadors, públic...) va ser molt estimulant.

La Valoració



Treballar en el nostre projecte ens ha ajudat a conèixer-nos millor 
i fer-nos amics, a millorar la nostra capacitat de treballar en 
equip, de responsabilitat, de reflexió, d’expressió oral en 
públic, de gestionar millor el nostre temps i feina, d’implicació 
en un projecte comunitari i d’aprenentatge i servei vers la 
nostra ciutat...   

També som més conscients que la nostra ciutat té
diferents barris, i som més coneixedors de la realitat de cada un 

d’ells (i alhora, de la globalitat de la nostra ciutat).

La Valoració
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