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

Resum de línies estratègiques per validar - NUCLI ANTIC
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1.1
1.2
1.3
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1.5

Millorar els equipaments del barri
Fomentar activitats diverses, intergeneracionals i de cohesió
Impulsar projectes per a la gent gran
Incentivar projectes i activitats al barri i suport al teixit associatiu
Potenciar la igualtat de gènere i les accions amb perspectiva de gènere

2
2.1
2.2

Generar espais públics de convivència i joc, inclusius, nets i segurs
Promoure el comerç de proximitat i de projectes de l’economia social, solidària i sostenible

2.3

Impulsar mesures per facilitar l’accés a l’habitatge, parc d’habitatge públic i models
alternatius

3.1

Apostar per la mobilitat accessible, sostenible i inclusiva
Promoure energies renovables, millora de l’eﬁciència energètica i gestió de residus

3
3.2

1
1.1

Millorar els equipaments del barri
●
●
●

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

CULTURA
1. Falta un museu històric de la ciutat
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JOVENTUT

INFÀNCIA
1. Escola primària
2. Espais familiars públics: espais
oberts i espais tancats de trobada
3. Horts urbans destinats a infants
4. Manca escola bressol pública.
5. Manca escola primària pública
6. Obrir els patis de les escoles els caps
de setmana
7. Pista esportiva

1.
2.
3.

4.

Ampliar horari biblioteca
Espais de trobada
Pistes esportives, fer-ne
més, no cal fer grans
poliesportius, només cal
cobrir-les
Sala de concert i d'assajos

1
1.2

Fomentar activitats diverses, intergeneracionals i de
cohesió
●
●
●
●

9

Accions per promoure la cohesió i la participació
Cal potenciar projectes cooperatius i col.laboratius
Falten activitats per a joves al barri
Impulsar accions i espais culturals

CULTURA

COHESIÓ

JOVENTUT

1. Activitats i serveis més accessibles
i assequibles per a tothom
2. Millorar el paisatge urbà
culturalment i artísticament
3. Omplir de cultura els parcs, som
per exemple fer cinema a la fresca
a l'Arborètum, festivals de dansa,
etc
4. Donar suport a la programació
alternativa i local, tan a l'auditori
com al teatre de la unió (més de
barri)

1. Falta cohesió (espais +
activitats) a l'Eixample
2. Promoure la participació entre
veïns i entitats

1. Falten espais d'oci nocturn per
a joves al centre
2. Propostes d'oci

INFÀNCIA
1. Hort urbà al nucli per a
tothom

1
1.3

Impulsar projectes per a la gent gran
●
●
●
●

Cal millorar l'oferta d'activitats per a la gent gran al barri
Hi ha manca d'espais de trobada
Manquen equipaments esportius
Manquen serveis d'atenció i residencials per a la gent gran
GENT GRAN
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1. Activitats i serveis encaminats a la gent gran
activa
2. Activitats en equipaments per a l'envelliment
actiu (exercici físic)
3. Atenció a gent gran que viu sola per poder
continuar vivint a casa seva
4. Espai de petanca o de lleure exterior
5. Fomentar nous espais de trobada per exemple
oferint els equipaments esportius els dies
laborables pel matí (camps de futbol per
exemple)
6. Incentivar habitatge compartit gent gran-joves
per combatre la soledat
7. Informació
8. Necessitat de programes intergeneracionals
9. Residència/llar pública

1
1.4

Incentivar projectes i activitats al barri i suport al
teixit associatiu
●
●
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Accions per promoure la cohesió i la participació
Les entitats del barri necessiten suport per desenvolupar projectes i
activitats

INFÀNCIA
1. Suport als esplais i caus

CULTURA
1. Dinamitzar les activitats
culturals de les entitats per
augmentar la participació de
tots els públics
2. Foment d'entitats sense
ànim de lucre municipals
(esportives, culturals,
socials, etc.)

JOVENTUT
1. Equipaments/espais de
trobada per petites entitats
2. Promoure la participació dels
joves en les entitats culturals
3. Propostes d'implicació
ciutadana

1
1.5

Potenciar la igualtat de gènere i accions amb
perspectiva de gènere
●
●

4

Falta sensibilització en temes d'igualtat i perspectiva de gènere
Millorar els serveis d'atenció a la dona

IGUALTAT
1. Casa d'acollida
2. Estudi i anàlisi per conèixer la realitat social del
nucli i detectar necessitats
3. Sensibilització general i de la policia local
4. Sensibilització i inclusió veïnal davant les dades
econòmiques i persones estrangeres

2
2.1

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

Crear itineraris segurs
Cal fomentar el civisme, la convivència i la cohesió
Més verd
Necessitats de manteniment i neteja de l'espai públic
Problemes d'accessibilitat, il.luminació, mobiliari urbà i serveis
Revisar la regulació de les terrasses a l'espai públic
ESPAI PÚBLIC

14

1. Alliberar l'espai públic de l'espai privat (terrasses, bar, ocupació de
voreres)
2. Arranjament de carrers
3. Arranjament i neteja de l'espai públic
4. Civisme i seguretat
5. Espongem les terrasses del nucli antic: crear bars/cafès
(food-tracks) als parcs més grans (Arborètum, Ramon Barnils,
Mercè Rodoreda, parc entre Creu Roja i carrer Mina i Salvador
Espriu
6. Espongem les terrasses del nucli antic: reduir espais i horaris de
les terrasses a les places
7. Falta verd al nucli
8. Manteniment i millora Torrent de Llaceres
9. Obligatorietat de censar els gossos i multar els amos dels gossos
quan fan les seves necessitats i no les recullen
10. Ordenar l'espai Arborètum: més arbres, més espais x infants, més
grans, espais tancats per gossos i espais de gimnàs al carrer

GENT GRAN
1. Falten bancs en algunes zones de la ciutat

INFÀNCIA
1. Camins escolars
2. Camins escolars segurs. Limitació del trànsit a
hores d'entrada i sortida

MOBILITAT
1. Arranjament de carrers per millorar la mobilitat
de les persones (c. de Sant Tomàs) i d'altres
amb poc trànsit

2
2.2

Promoure el comerç de proximitat i 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
Aproﬁtar i donar ús als locals buits
CONSUM
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1. Biblioteca de les coses
2. Consum de proximitat
3. Control en l'etiquetatge dels productes peribles
alimentaris. Complir la normativa per part dels
comerciants
4. Foment del consum responsable (compartit,
cooperativa, biblioteca de les coses)
5. Manca de comerç de proximitat enfront
franquícies i grans cadenes
6. Promoció de les feines del camp a infants i joves
7. Suport al comerç de producte local/proximitat

COOPERATIVISME
1. Fomentar l'economia social: espais de coworking
municipals, compartir espais especialment per a
gent jove (n’hi ha de privats, però són cars)
2. Generar espais on poder portar tota mena
d'objectes per a ús comunitari (trepant,
tallagespa, etc). Coses que es fan servir de
manera puntual
3. Horts urbans
4. Impulsar cooperativisme i iniciatives de consum
compartit
5. Impulsar iniciatives d'economia social
6. Iniciatives de foment de l'ESS ubicades al centre
i espais buits
7. Utilitat d'espais buits per a activitats d'interès
públic

2
2.3

Impulsar mesures per facilitar l’accés a l’habitatge,
parc d’habitatge públic i models alternatius
●
●
●
●
●

Necessitat de facilitar l'accés a l'habitatge
Necessitats de rehabilitació
Promoció de projectes alternatius d'habitatge
Rehabilitació i preservació del patrimoni arquitectònic
Aproﬁtar i donar ús als locals buits
HABITATGE

15

1. Conservar els edificis antics i els edificis històrics del "casc antic"
2. Garantir l'accés a l'habitatge: fomentar la rehabilitació i inversions privades
3. Garantir l'accés a l'habitatge: recuperant el termini públic d'immobles buits o solars sense edificar per fer
habitatge social (joves i gent gran)
4. Habilitar baixos buits per a habitatges
5. Habitatge públic de lloguer
6. Habitatges compartits intergeneracionals fomentats per l'Ajuntament
7. Habitatges cooperatius i de cessió d'ús
8. Nous models de gestió d'habitatge (cooperatius, masoveria...)
9. Promoure habitatge de lloguer per a gent jove
10. Promoure la relació intergeneracional: persones grans que viuen soles i persones joves que es volen emancipar
11. Proposar un sistema de lloguer garantit a través de l'Ajuntament per evitar que hi hagi pisos buits i fomentar el
lloguer a preus assequibles
12. Regulació del preu de l'habitatge (compra/lloguer)
13. Regulació del preu de lloguer
14. Rehabilitació d'habitatges amb mirada d'estalvi energètic
15. Recuperar i preservar el patrimoni arquitectònic (cases). Revisar catàleg de cases de patrimoni

3
Apostar per la mobilitat accessible, sostenible i inclusiva

3.1

●
●
●
●
●
●
●

Ampliar zones de vianants
Crear itineraris segurs
Connectar i millorar la xarxa de carrils bici i els aparcaments
Paciﬁcar el trànsit
Millorar el transport públic
Pàrquings dissuasius
Pla de Mobilitat
MOBILITAT

19

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

Aparcament de bicis
Aparcament per a bicis a la Plaça Pep Ventura
Aparcaments de bicis vigilats per exemple a llocs com l'estació
Aplicació d'un nou pla de mobilitat per millorar l'accés al municipi
Augmentar les zones per a vianants del nucli
Carrils bici, convivència bicis-vianants i carrils bicis complets
Carrils bici: continuïtat total i efectiva
Impuls de camins escolars segurs per als infants, ben connectats
Incompatibilitat vianant-patinet elèctric i bicicletes- regular normativament per garantir
el bon ús de l'espai públic per carril bici. La regulació és ineficient
Parking dissuasiu
Pasos de vianants de 4 costats (Eixample)
Revisar el pla de mobilitat
Transport públic amb més línies i freqüències
Xarxa de carril bici connectada i segregada del trànsit rodat i de la vorera de vianants

ESPAI PÚBLIC
1. Acabar tots els carrers de
vianants del nucli
2. Espais de vianants a
l'Eixample.
3. Facilitar la mobilitat del casc
antic (c. Sant Tomàs)
4. Més zones per a vianants
5. Pacificació del trànsit

3
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
Mesures per a l'eﬁciència energètica, energia verda i reducció
d'emissions

SOSTENIBILITAT

8

1. Foment de l’energia verda
2. Fomentar realment la instal.lació de plaques fotovoltàiques, incentivar
econòmicament i agilitzant els tràmits administratius. Limitar ajudes en
el cas de cases de molta superfície
3. Plantejar sistemes per a la millora de la recollida d'escombraries en els
carrers de vianants més estrets (gestió, contenidors, porta a porta o
altres sistemes)
4. Plaques fotovoltàiques a parcs (instal.lacions): Parc Ramon Barnils,
aparcament Vollpelleres, edificis públics, naus industrials, etc.
5. Promoure el reconeixement dels comerciants que redueixen els
residus (safates de plàstic). Un segell de reconeixement "sostenibilitat
Sant Cugat"
6. Promoure la conscienciació social dels veïns i comerciants (safates de
plàstic)
7. Reduir emissions
8. Residus. Augmentar la taxa de reciclatge i reducció de residus

