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

Resum de línies estratègiques per validar - CENTRE OEST
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Millorar els equipaments del barri
●
●
●
●
●

Hi ha manca d'espais de trobada
Manquen equipaments educatius i millorar els existents
Manquen equipaments esportius
Millorar la cobertura de biblioteques
Revisar la cobertura dels equipaments amb la projecció de població

INFÀNCIA
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JOVENTUT

1. A Can Trabal manquen espais de trobada. 1. Creació d'espais per fer esport (pistes,
etc...)
Centre cívic o cultural.
2.
Creació del Casal de joves a Volpelleres
2. Creació d'espais tancats pels infants:
per fomentar l'aparició de noves entitats i
ludoteques, sales polivalents
moviments com excursionisme, lleure, etc
3. Creació de més escoles bressol
3.
Creació espais i equipaments per
4. Dignificar l'escola "La Mirada" i el seu
fomentar esports i activitats a l'aire lliure
entorn
4.
Espais de joc i d'activitat física per a gent
5. En vistes dels problemes de l'Escola La
de totes les edats
Mirada i que cal fer la nova escola, l'edifici
5.
Espais de trobada per a joves
pot ser important pel barri
6.
Falta de centre cívics i espais de trobada
6. Especialment a Volpelleres, quan en 1-2
per a la 3a edat i intergeneracionals
anys s'habiliti tot el que s'està construint,
7.
Falta de centres cívics amb programació
els equipaments seran insuficients i no
juvenil
sabem què hi ha planificat (parc de jocs,
8.
Fomentar xarxa de contacte entre gent
espais de trobada, escola bressol)
jove i gent gran a partir d'un equipament
7. Fer casal de barri a Volpelleres per
com un casal de barri a Volpelleres
generar oferta de serveis i activitats
9.
Habilitar espai per fer graffitis i trobades
educatives i de lleure
10.
Habilitar algun immoble com a centre cívic
8. Patis escolars oberts els caps de setmana
11.
Zones esportives obertes en horari estès
9. Piscina municipal i major oferta pública
d'activitats per a tots els públics

COHESIÓ
1. Acabar el projecte de tancament de piscina del Parc
Central per a treure'n el màxim rendiment tot l'any
2. Creació d’un casal de Volpelleres per realitzar activitats
culturals (música, arts plàstiques, tallers de formació,
teatre de petit format)
3. Crear espais de trobada (centres cívics, culturals, etc)
per facilitar la relació/cohesió del veïnat
4. No hi ha cap biblioteca ni centre lúdic a la part sud del
Centre Oest (Can Tarabal). Per què no una biblioteca
itinerant?
5. Potenciar més activitats a la Biblioteca de Volpelleres
6. Creació espais de trobada d'entitats. Necessitat d'un
equipament polivalent. Per exemple a Can Canyameres.
7. Rehabilitar la Masia de Can Canyameres: centre cívic?

CULTURA
1. Adaptar l'edifici i espais "l'Estonac" per a serveis
del barri (joves, gent gran..)
2. Gimnàs municipal a Volpelleres
3. Incrementar l’horari d'atenció al públic de la
Biblioteca de Volpelleres

1
1.2

Respondre a la diversitat i promoure activitats
intergeneracionals i de cohesió
●
●
●
●

7

Falta informació sobre les activitats al barri
Manca d'activitats intergeneracionals i per a persones diverses
Tenir en compte les realitats diverses de cada barri i fomentar la cohesió
Les entitats del barri necessiten suport per desenvolupar projectes i
activitats

COHESIÓ
1. Celebrar Consells de Barri a Volpelleres. Apropar el Consell a la ciutadania.
2. Creació d'equips i activitats intergeneracionals i unisex per tal de promoure la
cohesió
3. Els Consells de Barri han millorat respecte fa dos anys (el repartiment del
pressupost) però ha de millorar molt més. No posar 8 barris on cada barri té
moltes problemàtiques i mancances diferents
4. Informació d'activitats culturals específiques del barri del Centre Oest
5. Manca de sentiment de pertinença en aquest barri amb realitats tant diferents
6. No veiem factible la cohesió a nivell de Centre Oest. Cal treballar-ho en
l'àmbit més localitzat (barri)
7. Suport a entitats per dinamització social a Volpelleres

2
2.1

Generar espais públics de convivència i joc, inclusius,
nets, segurs i amb perspectiva de gènere
●
●
●
●
●

Calen més parcs i 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
Recuperar l'espai públic
ESPAI PÚBLIC
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1. Mercantic: es fa un ús privatiu d'un espai públic. Els caps de setmana
s'apodera de tot el barri
2. Cal mantenir i netejar millor el que ja existeix
3. Espais públics per a infants de +6 anys i per a joves per fomentar la
pràctica de l'esport (skatepark, pista multiesportiva, street workout)
4. Gimnàs al carrer
5. Incrementar el manteniment i neteja amb 'una brigada de barri
6. Manca de contenidors.
7. Urinaris als parcs
8. Parc de la Guineu en condicions
9. Parcs i zones verdes a Volpelleres
10. Que les promotores es responsabilitzin d'arreglar i netejar les voreres
malmeses o embrutades per camions i formigoneres
11. Recuperar espai públic ocupat per promotors d'obres o Mercantic
12. Tancar amb porta els parcs
13. Voreres transitables per a les persones, sense entrebancs: arrels,
vegetació privada i pública
14. Més horts públics per a ús particular (rotatiu)

INFÀNCIA
1. Parcs al costat de les escoles: que no siguin
el pipican del barri, que estiguin més cuidats
2. Problema d'higiene als parcs infantils amb
sorra

IGUALTAT
1. Aprofundir en l'estudi de mirada femenina
per a millorar els punts de risc detectats
(punts foscos, llum insuficient)
2. Increment de la il·luminació dels carrers
com a mesura de millora de la percepció de
seguretat

HABITATGE
1. Prou llicències de construcció. Els solars
que queden, que siguin espais verds i
sense asfaltar. Els solars de sorra amb
manteniment

2
2.2

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

Poca oferta i diversitat de comerç de proximitat i sostenible
Cal potenciar projectes cooperatius i col.laboratius
Millorar la informació a les persones consumidores
CONSUM

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

Impuls del Mercat de Volpelleres
Impulsar el Mercat de Volpelleres
Manca informació sobre l'ús de l'Ambiteca. Promoure-la.
Mercat de Volpelleres no funciona. Problema de lloguer?
Preu de concessió? Promoure que s'ompli. Aquest haurà
de ser un punt de trobada i sentiment de pertinença. Horari
d'obertura.
Penalitzar/desincentivar el consum de masses i producció
global
Potenciar els horts urbans i els mercats de proximitat
Promoure el consum de proximitat i de producció
responsable
Promoure i extendre mercats "alternatius": de pagès, de
segona mà, d'intercanvi
Promoure un mercat de dissabte amb producte de
proximitat (c.de Benet Cortada i plaça interior)
Reforçar l’Oficina Municipal d'Informació al Consumidor
Suport al comerç de proximitat

COOPERATIVISME
1. Fomentar la creació de cooperatives i
l'economia social i solidària
2. Informar del cooperativisme
3. Promocionar Banc del Temps
4. Promoure i informar de l'habitatge
cooperatiu com a complement a l'habitatge
públic

2
2.3

Impulsar mesures per a l’accés a l’habitatge i
augmentar al parc d’habitatge públic
●
●

Necessitat de facilitar l'accés a l'habitatge
Cal revisar i racionalitzar el model d'habitatge

HABITATGE

7

1. Prou llicències de construcció. Els solars que queden, que
siguin espais verds i sense asfaltar. Els solars de sorra i amb
manteniment.
2. Cessió de sòl públic per a cooperatives d'habitatge en
cessió d'ús
3. Incrementar el parc d'habitatge públic a partir de requalificar
el màxim de sòl disponibles i altres possibles
4. No hi habitatge social per a gent jove repartit equitativament
5. Posar fre a l'especulació immobiliària i legislar per limitar
lloguers abusius
6. Promoure l'habitatge públic
7. Un pacte social per tal d'impedir l'especulació (Art 43 CE,
promeses per tots els regidors per accedir al càrrec)

2
2.4

Reforçar la convivència i la seguretat al barri

●
●

4

Es necessita fomentar el civisme, la convivència i la cohesió
Més seguretat al barri

COHESIÓ
1. Les rondes de Mossos i
policia local no existeixen
(Can Trabal)

HABITATGE
1. Increment de la vigilància
per evitar robatoris en
habitatges

ESPAI PÚBLIC
1. Necessitat de la figura
d'agent cívic/a a Volpelleres
per detectar conductes
incíviques, recollir demandes
de la població, generar
sensació de confiança, etc
2. Sanció i control sobre els
excrements dels animals
domèstics

3
3.1

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

Crear itineraris segurs
Cal connectar i millorar la xarxa de carrils bici
Cal paciﬁcar el trànsit
Millorar el transport públic
Places d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda
MOBILITAT
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

INFÀNCIA

Acabar d'una vegada el carril bici de l‘Hipòdrom. Continuar-lo fins a Rubí
1. Promoure camins escolars als
Augmentar les parades de Taxi amb destí final a l'estació de tren
entorns de les escoles i millorar
Connexió de Volpelleres amb Can Sant Joan mitjançant carril bici i espai de vianants.
la seguretat vial
Crear itineraris continus: voreres, passos de zebra, passos elevats, etc) per a vianants.
Desincentivació del vehicle privat
ESPAI PÚBLIC
Eliminar impost AMB del transport públic. L’han encarit i n’han desincentivat l'ús
En general, connexió racional i segura dels carrils bici existents
1. Seguir pacificant carrers del
Fomentar encara més l'ús de la bicicleta
centre cap a fora
Increment de línies de bus i de la seva freqüència
Les carpes de la carretera de Rubí no aporten res de bo (soroll, brutícia, baralles)
Major freqüència de busos i revisió de les rutes (menys voltes)
Manquen places d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda
Pacificació de l'entorn de l'escola Joan Maragall (on tothom va a peu!)
Pacificació del trànsit motoritzat: zona 30, zona de vianants, coixins berlinesos,
càmeres, radars, carrils-bici
15. Pas elevat vianants
16. Reduir i pacificar el trànsit
17. Repensar per incrementar el transport públic

3
3.2

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

Cal 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
SOSTENIBILITAT

11

1. Canvi de sistema de recollida de residus cap a un model "porta a porta" o
contenidors informatitzats que permetin aconseguir millors resultats
2. Fomentar la instal·lació de plaques solars
3. Incentius econòmics a comunitats que vulguin millorar l'eficiència energètica amb
plaques solars, etc.
4. Incrementar els incentius per a la instal·lació d'energies renovables
5. Millorar la gestió de residus (escombraries i voluminosos) per racionalitzar la
coexistència veïns/comerços
6. Millorar la gestió del servei d'aigua
7. No hi ha contenidors per a determinades fraccions de residus
8. No més llicències per a benzineres. A Volpelleres n'hi ha 5. Posar punts elèctrics i
gas points
9. Programa per fomentar i incentivar la instal·lació de plaques solars
10. Recuperar el sistema de recollida concentrada de voluminosos
11. Subvenciones o similars relacionades amb energia solar tèrmica i fotovoltaica i
també sobre l'aïllament dels edificis

