


Fent vida de barri 

1. Identitat i sentiment de 
pertinència  

2. Xarxes d’ajuda mútua entre 
veïns 

3. Espais i projectes de trobada 
i socialització 

4. Oferta d'activitat d'oci, 
esport i salut 

5. Saturació turística 

6. Visibilitat de la pobresa i 
degradació dels serveis 

Amb comerços amics i 
serveis accessibles 

1. Xarxa del comerç de 
proximitat 

2. Comerç de proximitat amb 
serveis facilitadors 

3. Mobiliari urbà prop dels 
serveis  

4. Autobusos de barri que 

faciliten l'accés als serveis             
 

Amb entorns públics 
confortables i segurs 

1. Carrers i voreres pacificats i en 
bon estat 

2. Més espais pels vianants  

3. Contaminació acústica 

4. Parcs i jardins i espais públics 
còmodes i agradables 

5. Lavabos públics 

6. Coordinació de les obres i 
intervencions en l'espai públic  

7. Connexió dels veïnatges aïllats 

8. Percepció de seguretat 
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- Inventari de recursos  (cultura, 
socialització, lleure...) i balanç 

- Acompanyant les persones 
amb limitacions funcionals que 
viuen en família.  

- Ajuda accés a  serveis públics  

- Acció educativa  
intergeneracional 

- Oferint informació de recursos 
a les persones indigents   

- Els comerços, els mercats , 
els casals, les associacions: 
exemples quotidians de bon 
fer.  

 

- El carrer també es casa teva: 
carrers i voreres que m’estimen 

 



Accessibilitat 

1. Accessibilitat i comoditat en 
els accessos a bus i metro.  

2. Parades de bus i metro prop 
dels serveis de proximitat 

3. Informacions de bus i metro 
fàcils de veure i llegir 

4. Temps d’espera als serveis 
públics i sanitaris. 

5. Serveis adreçats a persones 
grans amb dependència   
(adaptats, adequats i 
sostenibles) 

Habitatge 

1. Ajuts per l’accessibilitat i 
confort dels habitatges privats 

2. Habitatges amb serveis 

3. Lloguer social, habitatge 
cooperatiu 
 

Amb calidesa en el tracte 

1. Personal d’atenció al públic en 
els serveis públics 

2. Personal d’atenció al públic en 
els serveis privats 

3. Atenció a la diversitat dins de la 
vellesa  

4. Major visibilitat i respecte dels 
seients reservats per a persones 
amb capacitats especials 

5. Conducció suau als autobusos 

6. Els casals com a punts de 
referència i informació 
 

AMIGABILITAT EN ELS SERVEIS 
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- Consulta entitats prèvia a 
modificacions de la xarxa de 
transport 

Aportacions  en la detecció i 
reducció de barreres  (físiques i 
de comunicació) 

 

- Facilitem l’habitatge 
compartit i suport mutu 
(cens d’habitatges de 
propietat de persones que 
volen compartir; accions per 
facilitar contacte per grups 
de convivència) 

- Habitatge de lloguer: drets i 
deures. Gent gran informada 
i organitzada.   

- La solitud als habitatges 
amb serveis  

- Utilitzar la xarxa de gent gran 
per informar dels canvis  
relacionats amb la mobilitat 

 



Transmissió i construcció 
de valors 

1. Convivència entre diferents 
generacions 

2. Trencar estereotips generacionals 

3. Treball i vincles amb les escoles i 
instituts 

4. Conciliar els horaris per reforçar els 
vincles familiars i relacionals 

5. Voluntariat amb valors de diversitat 

6. Abordatge de l'exclusió 

7. Accions per la inclusió 

Informació i gestions en 
la vida quotidiana 

1. Espais diversos on trobar 
informació centralitzada i 
accessible 

2. Tràmits que no siguin on-
line 

3. Informació accessible 
dels serveis socials i 
sanitaris  

4. Informació de qualitat 

Participació 

1. Proximitat als poders públics.  

2. Espais d’informació i seguiment 
de les actuacions municipals.  

3. Participació en el disseny dels 
serveis. 

4. Seguiment i resposta per part 
de l'Administració pública de les 
propostes i iniciatives de la 
ciutadania.  

5. Grups de treball de barri amb 
participació intergeneracional 

6. Participació al llarg de la vida. 

7. Visibilitzar la participació i els 
resultats de la participació. 

CIUTADANIA ACTIVA I PARTICIPATIVA 
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- Enfortint vincles entre joves i grans: els 
estudiants de secundàries presenten la 
seva recerca. 

- Espais de treball continuat: gent de 
diverses edats treballant junts 
(promovent vincles i reduint 
estereotips). 

- Experiències de convivència familiar per 
trencar estereotips  

- Aprofundint en la cultura del 
Voluntariat: reconeixement i valors ètics.   

- Punt de referència on es 
puguin adreçar les 
persones grans més 
vulnerables per rebre 
assessorament sobre 
temes sensibles - Els Consells de barri: la 

participació més enllà de la 
informació  

- La participació en el disseny 
dels serveis  


