Devolució de necessitats
detectades i línies
estratègiques de barri
per fer la revisió i la
validació virtual

Resum de línies estratègiques per validar - CENTRE EST
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LÍNIES ESTRATÈGIQUES CENTRE EST: PERSONES
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

1.3

Impulsar l’atenció a les persones en situació de vulnerabilitat i accions amb perspectiva de
gènere
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LÍNIES ESTRATÈGIQUES CENTRE EST: CIUTAT
2.1

Generar espais públics de convivència i joc, inclusius, nets i segurs

2.2

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

2.3

Impulsar mesures per a l'accés a l'habitatge i augmentar el parc d'habitatge públic
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LÍNIES ESTRATÈGIQUES CENTRE EST: PLANETA
3.1

Apostar per la mobilitat accessible, sostenible i inclusiva

3.2

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

1

CENTRE EST

Línia estratègica

Millorar els equipaments i potenciar espais de
trobada

1.1
Necessitats
detectades

●
●
●

Hi ha manca d'espais de trobada
Manquen equipaments educatius
Manquen equipaments esportius

CULTURA

14
Aportacions
grupals
recollides

1. Casal i centre cívic amb sales de
lectura
2. Potenciar el Xalet Negre com a
centre neuràlgic del barri

GENT GRAN
1. Centre cívic

COHESIÓ
1. Espais públics de trobada social:
taules de pícnic, cafeteria

INFÀNCIA
1. Escola bressol pública amb més
places
2. Ludoteca pública adaptada

JOVENTUT
1. Ampliar horari dels equipaments: la
Guinardera
2. Centre cívic amb jocs de taula
3. Cobrir les pistes de Sant Francesc
4. Diversificació dels espais d'oci
nocturn i més alternatives
5. Espai de joves. Acord amb la Xesca
6. Espai de trobada
7. Pistes de bàsquet
8. Taules de ping-pong al Pla i Farreras
per fomentar l'esport del jovent i la
interacció
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CENTRE EST

Línia estratègica

1.2
Necessitats
detectades

Fomentar la diversitat d’activitats per als diferents
col·lectius, intergeneracionals i de cohesió
●
●
●
●
●
●

Cal millorar l'oferta d'activitats culturals
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
COHESIÓ

12
Aportacions
grupals
recollides

1. Fer activitats de coneixement
multicultural i intergeneracional
2. Una pel·lícula dels 6 barris

CULTURA

SOSTENIBILITAT
1. Projecte "Sembrar vinyes” al Pla
i Farreras"

INFÀNCIA

1. Augmentar oferta d'activitats culturals 1. Dotar d'un espai públic per a
al barri
supervisar i fer activitats
2. Crear sinèrgies per tenir un sentiment
infantils en horari laboral i
positiu de pertinença a un col·lectiu
entre setmana
3. Incentivar que els artistes obrin el seu
atalier per donar-se a conèixer (un
dia a l'any)
4. Jornades interculturals que
promocionin activitats

JOVENTUT
1. Festivals de música, bucs
d'assaig

GENT GRAN
1. Fomentar grups de reunió i
espais per fomentar l'esport i
la cohesió
2. Dotar d'un espai públic per a
supervisar i fer activitats
infantils en horari laboral i
entre setmana
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CENTRE EST

Línia estratègica

1.3
Necessitats
detectades

Impulsar l’atenció a les persones en situació de
vulnerabilitat i accions amb 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
Millorar els serveis d'atenció a la dona
IGUALTAT

8
Aportacions
grupals
recollides

1. Cursos de sensibilització vers la violència de
gènere, Pla i Farreras, Collserola, Gent Gran
2. Oficina d'atenció a la igualtat al Xalet Negre de
caràcter permanent
3. Millorar la partida pressupostària per a serveis
socials i personal

GENT GRAN
1. Equip de professionals per atendre a la gent gran i
es preocupi per si necessiten alguna cosa,
orientació familiar
2. Servei d'atenció personalitzada a la gent gran
3. Un espai a la Residència Santa Rosa exclusiu per a
la gent del barri

HABITATGE
1. Facilitar una ajuda a gent en situació de
vulnerabilitat en qüestió de pobresa
energètica canalitzat per Serveis Socials
2. Alberg municipal i serveis per a persones
en situació de vulnerabilitat
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CENTRE EST

Línia estratègica

Generar espais públics de convivència i joc, inclusius,
nets i segurs

2.1
Necessitats
detectades

●
●
●
●
●
●

Calen més parcs i millores en el manteniment, la il.luminació i la 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 neteja de l'espai públic
Problemes d'accessibilitat, il.luminació, mobiliari urbà i serveis
ESPAI PÚBLIC

23
Aportacions
grupals
recollides

1. Ampliar la seguretat en relació amb la joventut amb agents cívics
nocturns de 22h-6h divendres i dissabte i festius
2. Arreglar voreres
3. Equip d'inspecció per detectar mancances al barri. Ha de ser un equip
públic (de l'Ajuntament) però independents dels equips executors de
millores
4. Espai multigeneracional amb cadires, taules de pícnic, ombra, Horts
Urbans als descampats (ús temporal)
5. Fanals C/ Joan Amades substitució per fanals més baixos
6. Fer complir la normativa de control de gossos: lligats, rates, més
pipicans a Can Magí i Monestir
7. Marquesina Avinguda Ragull
8. Millora accessibilitat al barri
9. Millorar la il·luminació a la Rambla del Celler de pasada Parc
Pollancreda davant jardins del Vallès i Camí de Can Calders
10. Millorar il·luminació d’itineraris de vianants amb eficiència energètica
11. Millores del Park Ride: neteja, infraestructures, asfaltar, perimetres
12. Pipican a Can Magí

GENT GRAN
1. Bancs per seure al voltant de la
Residencia Amavir
2. Urinaris públics

COHESIÓ
1. Campanya foment valor d'ètica i civisme,
convivència i cohesió
2. Civisme i seguretat Av. Cerdanyola

INFÀNCIA
1. Millora parcs
2. Marquen zones d'ombre

IGUALTAT
1. Lavabos públics mixtes
2. Més il·luminació i més seguretat
3. Més seguretat
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CENTRE EST

Línia estratègica

2.2
Necessitats
detectades

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

CONSUM

16
Aportacions
grupals
recollides

1. Destinar diners a ajudes per aparcament a
clients
2. Fomentar l'ús de productes ecològics i de
proximitat
3. Mercats de pagès, mercats medievals o fires de
barri i consum de proximitat
4. Més horts
5. Pensar en la possibilitat de la moneda social

COOPERATIVISME
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Biblioteca préstec d'objectes
Cooperativa d'alimentació i local
Crear segell de barri
Foment de l'economia social i cooperatives
Fomentar artistes del barri amb les seves
creacions
Fomentar l'economia social i la cooperació
entre veïnes
Fomentar mercats d'intercanvi de segona mà
Museu al carrer
Participació activa de les veïnes en les
activitats del barri
Potenciar la compra col·lectiva de plaques
solars a través de la cooperativa SomEnergia
Suport de l'Ajuntament

2

MIRA-SOL

Línia estratègica

2.3

Impulsar mesures per a l'accés a l'habitatge i
augmentar el parc d'habitatge públic
●

Necessitats
detectades

Necessitat de facilitar l'accés a l'habitatge

HABITATGE

7
Aportacions
grupals
recollides

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ampliar pisos protecció oficial per a joves i gent gran
Fomentar habitatge cooperatiu
Habitatge públic
Lloguer massa alts
Lloguers desorbitats
Mapa de pisos buits i contactar amb els propietaris des
de l'Ajuntament
7. Normativa de lloguers
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CENTRE EST

Línia estratègica

Apostar per la mobilitat accessible, sostenible i
inclusiva

3.1
Necessitats
detectades

●
●
●
●
●

Es necessita connectar i millorar la xarxa de carrils bici
Es necessita paciﬁcar el trànsit
Millorar el transport públic
Cal crear itineraris segurs a les escoles
Cal millorar les zones d'aparcament
MOBILITAT

18
Aportacions
grupals
recollides

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Augmentar l’aparcament de vehicles
Augmentar l'espai vianantitzat i reduir el de vehicles.
Fer autobusos semidirectes en hores punta per no donar tanta volta
Fer carrils dobles per dedicar un carril exclusiu a autobusos
Més freqüència autobusos: bus petit i elèctric d'enllaç aparcament de Roquetes i FGC
Millorar la connectivitat dels carrils bici i els aparcaments
Millorar les freqüències del transport públic i la connexió amb l'eix de ferrocarril.
Normativa de patinets elèctrics: velocitat, circulació voreres, aparcaments
Plaça del Coll: problema de trànsit, contaminació, problema zona verda, activitats
culturals, no autobús
Prohibir el pas de camions a l‘av. Roquetes
Racionalitzar les rutes de bus i les parades i finals de ruta
Reactivar la comunicació de l'Estació de Renfe Coll Favà amb Rbla Catalunya
Trasllat amb bus gratuït la matinada de dissabte i diumenge des de la zona d'oci fins a
l'estació dels FGC per no haver de creuar el poble amb conductes totalment incíviques
Prohibició de camions a l‘av. Roquetes

INFÀNCIA
1. Camins escolars segurs

ESPAI PÚBLIC
1. Reduïr la velocitat de
trànsit a 20/39 km/h
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CENTRE EST

Línia estratègica

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

3.2
Necessitats
detectades

●
●
●
●

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 reciclatge, reducció de residus i eﬁciència energètica
CONSUM

14
Aportacions
grupals
recollides

1. Regular/premiar la reducció de plàstics i
comerç local

HABITATGE
1. Estudi rehabilitació façanes per edificis
comunitaris més ineficients i fàcilment
rehabilitables
2. Fomentar instal·lació de punts de
recàrrega a les comunitats

SOSTENIBILITAT
1. Contenidors amb obertura de peu i no de les mans
2. Crear punts diversos de reciclatge: olis, taps de
plàstic...comprensibles per gent de la 3a edat
3. Dotar de pressupost per canviar finestres per unes més
sostenibles energèticament
4. Fomentar energia fotovoltaica realitzant auditories d'edificis
comunitaris i calculant el retorn
5. Incentivar la recollida selectiva amb bonificació per l'usuari
6. Marquen zones d'ombra i cursos de formació a les famílies en
matèria de reciclatge i eficiència energètica
7. Millora del sistema de recollida de voluminosos
8. Millora recollida brossa dels comerços
9. No estufes al carrer
10. Recollida de trastos no funciona perquè no es respecte i només 2
dies amb trucada.
11. Tot Sant Cugat sense plàstic

