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entitats

Diagrama flux informació

NECESSITATS DEL BARRI

Enquestes

Tallers de Debat
Ciutadà

Decidim

Detecció de necessitats

Construcció grupal de
les necessitats

Validació línies
estratègiques i
necessitats detectades

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

PROGRAM
A DE
Proposta
“Programa de
Barri”

Redacció del
programa de barri
per ser aprovat en
un Consell de Barri
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1.1. Millorar els equipaments i potenciar espais de trobada
1.2. Fomentar la diversitat d’activitats per als diferents col·lectius,
intergeneracionals i de cohesió
Persones

1.3. Impulsar l’atenció a les persones en situació de vulnerabilitat i accions amb
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 per augmentar el parc
d’habitatge públic
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. Millorar els equipaments i potenciar els espais de trobada
●

Hi ha manca d’espais de trobada

●

Manquen equipaments educatius

●

Manquen equipaments esportius

1.2. Fomentar la diversitat d’activitats i millorar la participació i la cohesió
●

Cal millorar l’oferta d’activitats culturals i posar-la a l'abast de tothom donant suport a les
iniciatives de les entitats

●

Cal millorar l’oferta d’activitats per a la gent gran al barri

●

Falten activitats per a joves al barri

●

Més activitats per a la infància i famílies amb diversitat, i que siguin per a diferents franges
d’edat

●

Les entitats del barri necessiten suport per fomentar la cohesió i la participació

●

Millorar el coneixement mutu, multicultural i intergeneracional i fomentar accions de
voluntariat

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

Falta sensibilització en temes d’igualtat

●

Lluitar contra la pobresa energètica

●

Manca un servei d’acollida i residencial per a persones en situació de vulnerabilitat social

●

Manquen serveis d’atenció a la gent gran i activitats intergeneracionals

●

Millorar els serveis d’atenció a la dona

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

Cal millorar els parcs: ombres, naturalització, manteniment, il·luminació i neteja

●

Es necessita espai per a gossos

●

Es necessita fomentar el civisme, la convivència i la cohesió

●

Hi ha manca d’espais de trobada

●

Necessitats de manteniment i de 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

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

Cal potenciar projectes cooperatius i col·laboratius

●

Pocs oferta i diversitat de comerç de proximitat i sostenible

●

Promoure el comerç de barri

2.3. Impulsar mesures per accedir a l’habitatge i per augmentar el parc d’habitatge públic
●

Necessitat de facilitar l’accés a l’habitatge

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

Es necessita connectar i millorar la xarxa de carrils bici, aparcaments i serveis de bicicletes

●

Cap pacificar el trànsit i ampliar les zones de vianants

●

Millorar el transport públic

●

Cal crear itineraris segurs a les escoles

●

Cal millorar les zones d'aparcament

●

Punts de recàrrega per a vehicles elèctrics

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

●

Manca de punts de recàrrega del cotxe elèctric

●

Mesures per a l'eficiència energètica als edificis

●

Promoció del reciclatge, reducció de residus, eficiència energètica i cultura de “l’ús-retorn”.
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1.2. Fomentar la diversitat d’activitats i millorar la participació i la cohesió
●

Cal potenciar la cohesió entre activitats d’homes i de dones

●

Hi ha més mobiliari de lleure per activitats masculines (petanca)

●

Cal treballar entorn la situació de botellot massiu de joves
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1.3. Impulsar l’atenció a les persones en situació de vulnerabilitat i promoure la igualtat i la
perspectiva de gènere
●

Cal fer formació amb perspectiva de gènere als ambients de treball on hi ha maltractament
vers les dones

●

Cal treballar per la paritat de gènere al nomenclàtor. Només 10% de nomenclàtor de Sant
Cugat fa referència a les dones

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

Millorar la il·luminació

●

Cal augmentar el manteniment de voreres

●

Treballar la convivència a la Plaça del Coll

●

Reforçar la neteja del barri

●

Evitar paviments que fan relliscar

●

Millorar visibilitat i evitar racons als parcs

●

Equipar amb bancs recorreguts llargs

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

Cal augmentar la diversitat d’usos comercials

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

Cal millorar la seguretat i accessibilitat per a vianants i dones

●

Manca un autobús nocturn, coordinat amb els horaris del FGC

●

Calen autobusos més petits i rutes més eficients, amb més freqüència i més parades

●

Garantir la seguretat a les parades de l’autobús: llum i ubicació

●

Cal potenciar els recorreguts escolars segurs i de vianants
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