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Introducció
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El Programa de Barri
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El Programa de Barri amb perspectiva de gènere
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NECESSITATS DEL BARRI

LÍNIES
ESTRATÈGIQUES

PROGRAMA DE
BARRI

Ciutadania i
entitats

Enquestes

Tallers de Debat
Ciutadà

Decidim

Detecció de
necessitats

Construcció grupal
de les necessitats

Validació línies
estratègiques i
necessitats

Equip tècnic

Diagrama flux informació

Proposta
“Program
a de
Barri”

Complicació i retorn de
la informació de les
enquestes als “Tallers
de Debat Ciutadà”

Introducció de les aportacions
i redacció de les línies
estratègiques i les necessitats
detectades

Redacció del
programa de barri
per ser aprovat en
un Consell de Barri
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1.1. Fomentar la diversitat d’activitats i millorar la participació i la cohesió

1.2. Millorar els equipaments del barri
Persones

1.3. Impulsar l’atenció a les persones en situació de vulnerabilitat i promoure
la igualtat i la perspectiva de gènere
2.1. Generar espais públics de convivència i joc, inclusius, nets i segurs
2.2. Promoure el comerç de proximitat i de projectes de l’economia social,
solidària i sostenible

Ciutat

2.3. Impulsar mesures per accedir a l’habitatge i ajuts a la rehabilitació

3.1. Apostar per la mobilitat accessible, sostenible i inclusiva

Planeta

3.2. Promoure energies renovables, millora de l’eficiència energètica i gestió de
residus
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Es poden consultar totes les línies d’actuació estratègica, les necessitats detectades i les propostes concretes a l’apartat 8.3
dels annexos.
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1.1. Fomentar la diversitat d’activitats i millorar la participació i la cohesió
●

Cal millorar l’oferta d’activitats culturals

●

Falten més activitats per a la infància i les famílies

●

Falten activitats per a joves al barri

●

Falten més activitats diverses i promoure la cohesió

1.2. Millorar els equipaments del barri
●

Hi ha manca d’espais de trobada

●

Manca centre de dia per a la gent gran

●

Manca d’equipament cultural

●

Manquen equipaments esportius

●

Millora dels equipaments existents

1.3. Impulsar l’atenció a les persones en situació de vulnerabilitat i promoure la igualtat i la
perspectiva de gènere
●

Atenció a persones en situació de vulnerabilitat i a la gent gran del barri

●

Sensibilitzar en temes d’igualtat i perspectiva de gènere

2.1. Generar espais públics de convivència i joc, inclusius, nets i segurs
●

Calen més parcs o millores en el manteniment, la il·luminació i la neteja

●

Hi ha manca d’espais de trobada

●

Necessitats de manteniment i neteja de l’espai públic

●

Problemes d’accessibilitat, il·luminació, mobiliari urbà i serveis

2.2. Promoure el comerç de proximitat i de projectes de l’economia social, solidària i sostenible
●

Cal potenciar projectes cooperatius i col·laboratius

●

Poca oferta i diversitat de comerç de proximitat i sostenible

2.3. Impulsar mesures per accedir a l’habitatge i ajuts a la rehabilitació

Es poden consultar les línies estratègiques, les necessitats detectades i les propostes concretes a l’apartat 8.3
dels annexos.
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●

Necessitat de facilitar l’accés a l’habitatge

●

Necessitats de rehabilitació i de mesures d’eficiència energètica

3.1. Apostar per la mobilitat accessible, sostenible i inclusiva
●

Millorar el transport públic

●

Cal un estudi de mobilitat

●

Millorar la mobilitat i la seguretat

●

Millorar zones d’aparcament

●

Mesures per a la mobilitat en bicicleta

3.2. Promoure energies renovables, millora de l’eficiència energètica i gestió de residus
●

És necessari millorar la recollida selectiva de residus i el reciclatge

●

Necessitats de rehabilitació i de mesures d’eficiència energètica

●

Producció d’energia
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2.1. Generar espais públics de convivència i joc, inclusius, nets i segurs
●

Cal impulsar l’apropiació comunitària dels espais públics

●

Cal millorar el manteniment dels espais públics

●

Manca manteniment de lluminàries

●

Cal augmentar i modificar la il·luminació

●

Garantir una bona dotació de bancs

●

Garantir la seva accessibilitat al barri

●

Les famílies, en general, continuen perpetuant els rols de gènere

●

Cal evitar l’apropiació indeguda de l’espai públic per part d’activitats privatives.

3.1. Apostar per la mobilitat accessible, sostenible i inclusiva
●

Manca de senyalització per indicar recorreguts quotidians

●

Cal cuidar les condicions dels itineraris a peu que connecten amb els equipaments i serveis
del barri

●

Cal millorar el transport públic

●

Millorar les parades i els seus equips
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