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

Resum de línies estratègiques per validar - LES PLANES
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LÍNIES ESTRATÈGIQUES LES PLANES: PERSONES
1.1

Fomentar la diversitat d’activitats i millorar la participació i la cohesió

1.2

Millorar els equipaments del barri

1.3

Impulsar l’atenció a les persones en situació de vulnerabilitat i promoure la igualtat i la
perspectiva de gènere
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LÍNIES ESTRATÈGIQUES LES PLANES: CIUTAT
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

2.3

Impulsar mesures per a l’accés a l’habitatge i ajuts a la rehabilitació
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LÍNIES ESTRATÈGIQUES LES PLANES: 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

LES PLANES

Línia estratègica

1.1
Necessitats
detectades

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 famílies
Falten activitats per a joves al barri
Falten més activitats diverses i promoure la cohesió
COHESIÓ

17
Aportacions
grupals
recollides

1. Accions per cohesionar la unió entre
les diferents zones del barri
2. Activitats de cohesió entre les
diferents zones per cohesió i unió
d'infants, joves i gent gran
3. Promoció participació
4. Sentiment de discriminació vers la
resta de Sant Cugat
5. Suport en la cohesió del barri
6. Fer arribar als barris les propostes de
Municipi (visites, concerts, activitats,
passejades)
7. Millorar les ajudes de mediació entre
veïns (donar més eines al servei de
medicació per a poder intervenir més)

GENT GRAN
1. Dinamitzador actiu

INFÀNCIA
1. Activitats culturals (musicals i
artístiques). Ajudaria a
cohesionar les diferents
zones de Les Planes
2. Manca d'espais d'esbarjo i
activitats
3. Mobilitat pels nens de Les
Planes per cohesionar
activitats comunes de les
diferents zones.

JOVENTUT
1. Oci pel cap de setmana
2. Finançament d'activitats
3. Més espai d'oci

CULTURA
1. Incloure Les Planes en les
activitats extraescolars (OMET)
2. Més activitats i cursos de
formació
3. Realizar estudio de necesidades
actuales de actividades
especiales e interesantes
(ampliar temáticas)
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LES PLANES

Línia estratègica

1.2
Necessitats
detectades

Millorar els equipaments del barri
●
●
●
●
●

Hi ha manca d'espais de trobada
Manca centre de dia per a la gent gran
Manca equipament cultural
Manquen equipaments esportius
Millora dels equipaments existents
ESPAI PÚBLIC

15
Aportacions
grupals
recollides

1. Un espai públic familiar d'estiu
(una piscina)

GENT GRAN
1. Actualització del mobiliari de
l'equipament
2. Centre de Dia
3. Centre de Dia (local buit als
matins) i per altra banda hi ha
gent gran a Rubí i la població
està envellint
4. Centre de Dia per a la gent gran

CULTURA

JOVENTUT

1. Biblioteca
2. Nova biblioteca
3. Un lloc d'estudi (biblioteca, espai
d'estudi...)
4. Casal o espacio de convivencia en
Can Cortes y Can Borrull

1. Casal de Joves
2. Necessitem espai jove
localitzat a Les Planes (No a
La Floresta). Necessitem tenir
als nostres joves ocupats i no
al carrer.
3. Reforçar i potenciar l'Espai
Jove (espai físic i
desplaçaments als altres
barris)

INFÀNCIA
1. Espai d'estudi
2. Esport amb monitors i més espais
3. Falten espais infantils a tot el Barri
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LES PLANES

Línia estratègica

1.3
Necessitats
detectades

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
Sensibilitzar en temes d'igualtat i perspectiva de gènere

GENT GRAN
1. Servei mèdic i diari a domicili

6
Aportacions
grupals
recollides

HABITATGE
1. Ajudes a famílies nombroses reals
(famílies amb custòdia compartida, no
empadronada juntes, estudiar la nova
realitat de les famílies)
2. Regulació de la situació actual de
l'ocupació, barraquisme i autocaravana

IGUALTAT
1. Cursos i xerrades informatives
2. Integració en tots els àmbits d'exclusió
3. Sensibilització
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LES PLANES

Línia estratègica

2.1
Necessitats
detectades

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
ESPAI PÚBLIC

18
Aportacions
grupals
recollides

1. Falta alumbrado y mantenimiento de aceras
(produce mucha inseguridad), parques, calles
2. Il·luminació i arranjament dels carrers que porten
a l'estació
3. Il·luminació, revisió i millora: més llum, menys
cables
4. Limpieza general del barrio (ramas, la suciedad
colapsa las cloacas)
5. Manca urbanitzar carrer
6. Manquen espais públics de trobada
7. Mejora en general (manteniment, neteja,
asfaltat...)
8. Millora dels carrers, encara hi ha carrers per on
no poden accedir bombers i ambulàncies
9. Manca de seguretat i vigilància

GENT GRAN
1. Parc d'esports

IGUALTAT
1. Perquè hi hagi igualtat és necessari més
seguretat (il·luminació, transport, més
presència dels cossos de seguretat)

INFÀNCIA
1. Il·luminació a les zones infantils de joc
2. Manteniment parcs infantils
3. Parcs infantils i activitats a les zones de Can
Borull i Can Cortes

JOVENTUT
1. Espais per joves i famílies a l'aire lliure
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LES PLANES

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

9
Aportacions
grupals
recollides

1. Horts urbans
2. Mercat de productes de proximitat, setmanals,
de pagès
3. Mercat setmanal
4. Potenciar el ventall de proveidors (llum, gas,
aigua)

IGUALTAT
1. Banc del temps col·laboratiu

COOPERATIVISME
1. Cooperativa de consum (sessions
informativas)
2. Impulsar grup de treball entre
emprenedors del barri (compartir recursos,
coneixements, etc...)
3. Promoció i finançament d'un espai de
trobada. El ja existent.
4. Sesiones informativas
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LES PLANES

Línia estratègica

2.3
Necessitats
detectades

Impulsar mesures per a l’accés a l’habitatge i ajuts a
la rehabilitació
●
●

Necessitat de facilitar l'accés a l'habitatge
Necessitats de rehabilitació i de mesures d'eﬁciència energètica

HABITATGE

6
Aportacions
grupals
recollides

1. No hi ha oferta però hi ha molta demanda.
Potenciar l'ús de cases deshabitades
2. Ajudes a rehabilitacions d'habitatges
3. Ajudes per a la rehabilitació d’habitatges
4. Facilitació dels tràmits per a la construcció
d’habitatges nous
5. Habitatges de protecció oficial
6. Incentius per a la rehabilitació
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LES PLANES

Línia estratègica

3.1

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

Necessitats
detectades

Millorar el transport públic
Cal un estudi de mobilitat
Millorar la mobilitat i la seguretat

MOBILITAT

16
Aportacions
grupals
recollides

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

Accions per reduir la velocitat dels vehicles
Ajustar els horaris a les necessitats reals de les persones
Autobús caps de setmana.
Autobús nocturn
Bus nocturn dels FGC i que pari a Les Planes
Cobrir més zones (ampliar parades). Hi ha zones que no estan
cobertes (exemple: antoni griera)
Manca zones d'aparcament
Marquesines a les parades
Millora de l'autobús a demanda i horaris (el cap de setmana i
festius no n'hi ha)
Millorar transport públic entre zones
Transport públic en dies festius
Un estudi de mobilitat del barri i les seves dificultats

IGUALTAT
1. Autobusos nocturns amb parada a demanda

JOVENTUT
1. Bus nocturn i caps de setmana pels
joves per evitar agafar cotxes (evitarien
accidents). Abast a tot el barri.
2. Pensar en les dificultats de
desplaçament dels joves

GENT GRAN
1. Mobilitat per la Gent Gran. Millorar i
cobrir més zones horàries
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LES PLANES

Línia estratègica

3.2
Necessitats
detectades

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

SOSTENIBILITAT

7
Aportacions
grupals
recollides

1. Ajuts per millorar l'eficiència energètica de les
cases
2. Ajut d’inversió per eliminar el fibrociment
3. Central de biomassa (producció)
4. Més punts de reciclatge
5. Millorar el sistema de recollida de residus
6. Promocions específiques per a la instal·lació
de plaques fotovoltaiques
7. Subvencionar i facilitar la gestió per instal·lar
plaques solars o altres energies alternatives

