4. Cohesió, convivència i seguretat
Mediació de conflictes
Disposar d’equips de professionals de la mediació intercultural per a la resolució de conflictes
Informació i organització per a la convivència
Ajudar els veïs a organitzar-se i a estar informats sobre les normes bàsiques de convivència
Identitat i cohesió
Actuacions per treballar el sentiment de pertinença a una comunitat, el nostre barri com a senyal
d’identitat.
El coneixement intercultural
Trobar interlocutors entre els diferents grups ètnics per tal d’establir vincles per al coneixement
mutu de les diferents cultures presents en el barri
Apropar els nous veïns a la vida social i cultural
Organitzar activitats i esdeveniments d’apropament del nous veïns a les activitats del barri
Seguretat i proximitat
La guaria urbana de proximitat i de mediació, pesa clau en regular i intervenir en la resolució
pacífica dels conflictes i en les accions d’incivisme
Coordinació entre serveis i entitats
Treballar per a una millora coordinació de les entitats que actuen en el barri, serveis socials, tècnica
PDC, Càritas, escoles, CAP, associació, etc. Per donar una resposta adequada als problemes que
sorgeixin
Espais de participació per a joves i infants
Tenir espais lúdics de trobada de joves i infants per organitzar activitats, jornades, formació, etc.
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Quin barri volem?
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la jornada de debat

5. Comunicació i participació
Pla de comunicació.
Dissenyar un pla de comunicació efectiu i eficient en la distribució : butlletí, revista de barri, Web,
blog, xarxa social, ràdio.
Voluntariat
Implicar en els temes de barri a joves compromesos, professionals i experts que viuen o treballen en
le barri. Elaborar un pla de voluntariat
Lideratges
Trobar persones de les diferents zones del barri que facin d’enllaç amb l’associació en la identificació
de necessitats collectives.
Comunicació amb les administracions
Establir canals fiables de comunicació permanent amb les administracions que actuen en el barri
Tots participem
Impulsar mitjançant diferents estratègies la participació de tots els veïns, inclosos els nouvinguts.
Organitzar el Consell de barri
Informació accessible
Fer que la informació arribi a tothom. Panels informatius a tot arreu i mòbils, oberts als veïns i
entitats, senyalització dels llocs singulars del barri
Solidaritat i participació
Iniciar una experiència del banc del temps, plataforma d’aturats, plas d’ocupació
Presencia en els mitjans de comunicació
Estar presents en els mitjans de comunicació
També som ciutat. Activitats de ciutat en el barri
Demanar a les administracions que es facin en el barri activitats de la programació de la ciutat i
rutes de natura i culturals al voltant del nostre barri per a tota la ciutat
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2. Urbanisme i mediambient
Presentació
Des de l’Associació de veïns, avui, us presentem les conclusions de la jornada de debat que es
realitzà el passat 24 d’abril i en la que varen participar , veïns , entitats i institucions vinculades al
barri.
S’organitzà en 5 tallers, moderats i dinamitzats per persones que voluntàriament es van oferir ofert
a participar.
Es va debatre, de cada temàtica, quins eren els dèficits del nostre barri, les necessitats i les
oportunitats de millora, s’arribà a unes propostes que es presentaren en la reunió plenària en
acabar els tallers.
Ara ens toca a l’associació de veïns fer nostres aquestes conclusions perquè ens guiïn en les nostres
actuacions per millorar la qualitat de vida dels nostres veïns i veïnes.
Des de la junta volem agrair a totes les persones que ens han ajudat a fer aquest exercici de
responsabilitat, de participació i d’altruisme. El barri serà allò que nosaltres vulguem que sigui i està
en les nostres mas que així sigui.

Nosaltres tenim la clau!!

Mobilitat i accessibilitat
Estudiar i planificar actuacions per millorar la mobilitat i l’accessibilitat als espais públics, barreres ,
voreres, obstacles. Impulsar la installacions d’ascensors i donar facilitats per fer front a la despesa
Seguretat viària
Identificar les zones del barri per fer actuacions de millora de la seguretat, rotondes, pintura de
senyalització, passos elevats, direccions de carrers, aparcaments dissuasoris, etc.
L’espai interblocs
Reprendre la problemàtica de la zona interblocs, desblocar el tema i cerca solucions definitives al
deteriorament constant d’aquesta zona
Neteja
Fer complir els compromisos de neteja que te l’Ajuntament en matèria de neteja. Maquinària,
camions, neteja de contenidors, neteja en profunditat, Tractament de plagues
Contaminació, olors i sorolls
Soterrament de la Torre d’alta tensió, suprimir l’espai aeri de pràctiques a sobre de Sant Salvador,
demanar sentit de la responsabilitat a les empreses del complex petroquímic per les olors , sorolls i
episodis de contaminació, neteja de boscos al voltant del barri, etc.
Espai públic
Habilitat nous espais per aparcament dissuasori, millorar la illuminació de l’avinguda de Sant
Salvador i d’altres zones, habilitat noves zones verdes, arrengar la plaça major, habilitació de
façanes, posar voreres on no n’hi ha. Fer una mitjana a la N 240 per evitar el pas de vianants
Equipaments
Nous equipaments esportius públics al costat del camp de futbol, cobriment definitiu de la piscina,
l’antic CAP per a fer un centre de dia per a la gent gran

3. Salut i benestar

1.Cultura, educació, lleure i esports
Espais de lleure i d’esports
Obrir els espais del barri, escoles centree cívic els caps de setmana, millorar les instalalcions
esportives, vestidors, tanques, etc.
Esport i salut
Organitzar activitats per a adults i gent gran, caminades, ioga, higiene postural, informació per a la
salut
Coordinació entre entitats esportives i de lleure
Millorar la coordinació entre les entitats per l’ús de les installacions, potenciar les activitats,
activitats d’estiu, etc.
Potenciació de la Taula interdisciplinar
L’instrument per millorar la coordinació és l’actual Taula interdisciplinar, cal donar-li un nou impuls
Mapa de recursos i guia d’activitats del barri
En aquesta tasca de coordinació d’entitats, elaborar una guia de recursos i una guia d’activitats del
barri
L’educació en el barri
Un barri que educa, tots eduquem. Activitats per a pares i mares, cafè tertúlia, tallers de diferents
temàtiques, . Activitats artístiques i lúdiques per a infants i joves , accés lliure a internet. Tot en
coordinació amb el centre cívic i altres entitats, aprofitar el Pla Educatiu d’Entorn

Assistència especialitzada
Fer consultories de manera coordinada entre els metges del CAP i Especialistes de referència per
poder resoldre alguns casos més urgents i evitar les esperes. Tenir en el nou CAP més
prestacions, com la llevadora i en un futur si hi ha demanda suficient, poder tenir algun dia visita de
ginecòleg. Poder tenir equipament necessari per tal que els metges de família, fent formació,
poguessin realitzar petita cirurgia ( berrugues, quists superficials….)
Temps d’espera
Poder comptar amb un mediador cultural unes hores setmanals que per mediar amb les famílies
nouvingudes. Això faria que es reduís el temps d’atenció a aquest persones , redundant amb menys
temps d’espera. Ara ja s’ha ampliat l’horari que comença a les 8:30 hores
Tracte personal als usuaris
Millorar el tracte personal, humanitzar la relació amb el malalt, tant personal mèdic, com
administratiu, S’hi està treballant
Nous serveis
Nou servei de fisioteràpia i llevadora en el nou CAP
Atenció a la gent gran
Hi ha a Caritas el programa d’atenció “ Ara Si”.Existeix el programa ATDOM,al CAP, en que aquells
pacients grans o amb problemes per desplaçar-se són visitats a domicili periòdicament per la
infermera i el metge. Fer un centre de dia en les antigues instal·lacions del CAP
Educació per a la salut
Que la informació dels programes de salut que fan des del CAP arribi a tothom
Informació als usuaris
Obrir en el nou centre un punt d’informació fora del taulell per explicar a nous usuaris els circuits de
funcionament del centre i les prestacions i aclarir dubtes sobre tràmits i altres

