Camp 7 Desenvolupament de programes que comportin millora
social, urbanística i econòmica del barri.
Actuació 7.1.1: Accions de Cohesió Social.
Emplaçament o lloc on es realitzarà l’actuació:
Als locals social del barri la Sauleda i del Carrer Ample, l’Ajuntament, en els propis
habitatges dels/es veïns/es i en les reunions de comunitat de propietaris.
Descripció de l’actuació:.
Organització de sessions de benvinguda al barri,
Elaboració de la carpeta de recursos per fomentar la xarxa d’acollida veïnal.
Elaboració de la guia d’acollida.
Treball informatiu / pedagògic a les comunitats de veïns i veïnes sobre la
normativa de convivència.
Treball de mediació directa a les escales dels edificis amb conflictivitat veïnal.
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.
Tallers de salut adreçats a gent gran.
Tallers de memòria.
Tallers de preparació a la jubilació.
Servei a domicili de la biblioteca.
Objectius:
Establir una xarxa d’acollida (veïnal i de serveis) de les persones nouvingudes a
través de les tres accions proposades, unificant la informació sobre l’entorn i
l’accés als serveis.
Treballar les causes que provoquen la conflictivitat en els edificis comunitaris,
millorant així la convivència en els mateixos.
Treballar les relacions entre els diferents col·lectius i grups d’edat del barri per tal
de millorar la convivència alo carrer i als espais comuns.
Potenciar l’atenció bio-psico-social a la gent gran amb l’objectiu de millorar la seva
qualitat de vida.
Beneficiaris:
Persones que arriben per primera vegada al barri, veïns i veïnes dels habitatges
de La Sauleda i carrer Ample i del barri en general , així com també majors de 60
anys.
Dotació econòmica prevista:
XXXXX €
Any
Ajuntament
Fons
Altres
2012
3.573,92 €
3.572,91 €
0,00 € (7.1.1)
2013 29.432,66€
29.433,11€
0,00€ (7.1.1)

2012
2013

3.878,85€
11.628,85€

3.878,85€
11.628,85€

0,00€ (7.1.4)
0,00€ (7.1.4)

Calendari de desplegament:
2012 -2013
Organisme o àrea responsable:
Àrea de Benestar Social i Ciutadania, Alcaldia, Àrea de Joventut, Àrea de Cultura,
Biblioteca, Àrea d’Educació.
Indicadors de realització:
Nombre de sessions de benvinguda realitzades, nombre d’entitats que participen a
la Xarxa d’Acollida, nombre de guies d’acollida elaborades per al barri.
Nombre d’accions pedagògiques realitzades a les comunitats, nombre de
mediacions directes realitzades a les comunitats.
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.
Accions, programmes, xerrades i tallers proposats.
Indicadors de resultat/impacte:
Ús que fan les entitats i els/les veïns/es de les eines d’acollida, grau de satisfacció
dels/es veïns/es de les eines elaborades.
Percentatge de comunitats de veïns/es que s’han beneficiat de les accions, índex
de satisfacció dels/es veïns/es.
Nombre de persones que participen a les diferents activitats proposades, número
de sessions de mediació realitzades, índex de satisfacció dels veïns i veïnes amb
les activitats proposades, canvi d’hàbits a la utilització de l’espai públic i els
equipaments.
Nombre de persones de més de 60 anys que participen a les activitats realitzades,
grau de satisfacció amb les activitats proposades, capacitat de proposta de noves
activitats per part de la població a qui van dirigides.

