Camp 7 Desenvolupament de programes que comportin millora
social, urbanística i econòmica del barri
Actuació 7.1: Cohesió social
Programa 7.1.3: Millora de la convivència als edificis comunitaris
Emplaçament o lloc on es realitzarà l’actuació:
En els propis habitatges dels veïns, en els reunions de comunitat de propietaris i en el
local social de La Sauleda i el C. Ample.
Descripció de l’actuació:
Treball informatiu /pedagògic a les comunitats de veïns sobre la normativa de
convivència.
Treball de mediació directa a les escales dels edificis amb conflictivitat veïnal.
Objectius:
Treballar les causes que provoquen la conflicitivitat en els edificis comunitaris,
millorant així la convivència en els mateixos.
Beneficiaris:
Veïns i veïns dels habitatges de La Sauleda i C. Ample.
Dotació econòmica prevista:
84.000’00 "
Any
Ajuntament
Fons
Altres
2009
14.000,00 "
14.000,00 "
2010
14.000,00 "
14.000,00 "
2011
14.000,00 "
14.000,00 "
Calendari de desplegament:
2009 / 2010 / 2011
Organisme o àrea responsable:
Àrea de Benestar Social i Ciutadania.
Indicadors de realització:
Nombre d’accions pedagògiques realitzades a les comunitats, nombre de mediacions
directes realitzades a les comunitats.
Indicadors de resultat/impacte:
Percentatge de comunitats de veïns que s’han beneficiat de les accions, índex de
satisfacció dels veïns.

Camp 7 Desenvolupament de programes que comportin millora
social, urbanística i econòmica del barri
Actuació 7.1: Cohesió social
Programa 7.1.4: Millora de la convivència en les espais comuns
Emplaçament o lloc on es realitzarà l’actuació:
Espais públics del barri i locals socials.
Descripció de l’actuació:
Accions de voluntariat entre els diferents col·lectius per crear sentit de pertinença al
barri.
Activitats intergeneracionals i interculturals.
Prevenció i mediació de conflictes en els espais públics comunitaris.
Objectius:
Treballar les relacions entre els diferents col•lectius i grups d’edat del barri per tal de
millorar la convivència al carrer i als espais comuns.
Beneficiaris:
Veïnes i veïns del barri.
Dotació econòmica prevista:
76.000’00 "
Any
Ajuntament
Fons
Altres
2009
7.500’00 "
7.500’00 "
2010
7.500’00 "
7.500’00 "
2011
9.000’00 "
9.000’00 "
2012
14.000’00 "
14.000’00 "
Calendari de desplegament:
2009 / 2010 / 2011 / 2012
Organisme o àrea responsable:
Area de Benestar Social i Ciutadania, Area de Joventut, Area de Cultura, Biblioteca,
Area d’Educació.
Indicadors de realització:
Mesures per afavorir la diversitat d’activitats al carrer, varietat d’espais per a diferents
activitats i generacions, nombre de programes, xerrades, tallers,...etc, activitats de
promoció de voluntariat.
Indicadors de resultat/impacte:
Nombre de persones que participen a les diferents activitats proposades, número De
sessions de mediació realitzada, índex de satisfacció dels veïns i veïnes amb les
activitats proposades, canvi d’hàbits a la utilització de l’espai públic i els equipaments.

