Propostes:
1. Local al parc del Garcia Fossas. Ens agradaria saber quan podríem disposar

d’aquest local i de la seva adaptació per poder fer-lo servir com a seu social durant tot
l’any.
 Per l’Associació és molt important poder disposar d’un local com aquest,
situat en una zona de vianants molt visible i de fàcil accés, pensem que
aquest local suposaria un punt de trobada per tothom que volgués expressar
les seves idees i ser escoltat.
 També ens agradaria fer-lo servir per a totes aquelles accions socials que
fossin relacionades amb la inclusió i la cohesió Social. I sobretot per poder
donar un servei de suport cap a la gent gran.
 Altre banda també estem treballant conjuntament amb l’Obra Social la Caixa
per crear un projecte que pugui donar servei a totes aquelles persones que
puguin patir una exclusió social al nostre barri, és per això que poder
disposar d’aquest local ens aniria molt bé per començar a tirar endavant
aquest projecte.
 Des del nostre punt de vista l’ús d’aquest local quedaria més que justificat i
més ara que ja hem fet una assemblea amb totes aquelles comunitats que
viuen davant del parc del Garcia Fossas i ens han donat la seva conformitat
a fer-ho servir per la nostra associació de veïns.
2. Restauració Gegants Poble Sec, Tenint en compte que aquests Gegants són de

propietat del barri però que al mateix temps són un bé cultural per a tota la ciutat, ens
agradaria saber:
 De quina manera es podria trobar una partida de diners que pogués fer
possible la seva restauració.
 Per la nostra part hem buscat pressupostos, tant en l’àmbit local com al País
basc. I en aquests moments ja tenim una estimació econòmica de la
quantitat de diners que ens farien falta per poder deixar-los completament
restaurats.
3. il·luminació de l’Avinguda Barcelona

 Veiem molt necessari tornar a revisar la il·luminació d’aquesta avinguda,
sobretot per temes de seguretat, hi ha molts punts foscos que s’haurien de
reforçar amb més il·luminació.
 També demanem l’ajuda de la part tècnica de l’Ajuntament per trobar quins
serien els punts més idonis per poder penjar la il·luminaria de Nadal a tot lo
llarg de l’Avinguda Barcelona.
4. Millorar l’accessibilitat a les escoles dins del marc de la seguretat viària.

 Senyalitzar el pas de vianants de tots els centres educatius amb panel
informatiu lluminós vertical i horitzontal al terra.
 Contemplar línia de treball per fer proposta de carril bici per connectar tots
els centres educatius amb els principals punts de la ciutat.
 Crear un camí segur al voltant dels centres educatius.
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5. Influir en la millora de l'èxit escolar, disminuint el fracàs escolar en els centres

educatius amb una intervenció social.
 Habilitar una sala polivalent com el que serà el nou Espai Centre Cívic, per
fomentar la lectura, activitats en grup i el reforç individual per als que ho
necessitin, la idea es donar a conèixer diferents serveis a les famílies per
ajudar-les a completar el seu projecte educatiu, sobretot dirigit per als
infants de primària i principi de la secundària. Servei municipal gratuït fora
de l’horari escolar.
6. Ajudar als joves que no troben una sortida laboral

 Dins del programa del comerç del barri, es pot crear una xarxa d’ocupació
dirigida per aquells joves entre 16 a 20 anys que no desitgen continuar amb
els estudis, però que volen aconseguir el seu propi benestar social i familiar.
Aquest programa també pot ajudar al petit comerç del districte a tenir un
teixit associatiu molt més enriquidor.
7. Més suport Econòmic cap a l’associació, Mirar de trobar una fórmula per poder

demanar més suport econòmic, tenint en compte que som un dels districtes que més
habitants tenim (aprox. 10.000hab).
 També proposem, la creació d’una partida pressupostaria per districtes, la
qual hauria de ser de caràcter participatiu pel mateix veïnat, amb la intenció
de conscienciar la població que pot participar en la gestió econòmica dels
recursos propis del seu barri d’una forma activa i al mateix temps
consensuada amb el govern de la ciutat, millora que serviria per crear més
teixit de barris.
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