Exemples de propostes d’actuació per àmbits:
1. Impuls a l'economia cooperativa, social i solidària
(Impulsar projectes de responsabilitat social corporativa en el comerç, economia cooperativa, social i
solidària Potenciar iniciatives d’emprenedoria que fomentin la cooperació)
Exemples de proposta d’actuació :
Campanya de comunicació de Nadal i municipal per aquells comerços que durant el 2017
incorporin mesures de responsabilitat social corporativa en els seus projectes de negoci.
Programa de suport a la autoocupació cooperativa dels joves de l’eixample.
X Crear una oficina d’assessorament a l’emprenedoria.
X Creació del servei de suport a la economia solidaria del districte de Eixample (sobrepassa la
data de finalització, implicaria almenys un any).
2. Desenvolupar polítiques per a Gent Gran
(Envelliment actiu, prevenció de situacions de risc per aïllament social de la gent gran, promoure el
treball en xarxa...)
Exemples de proposta d’actuació :
Prospecció de la necessitat de bancs a la via publica. Elaborar una proposta de mapa.
Crear una guia de serveis específica (serveis socials, targeta rosa, equipaments de gent
gran,..) que arribi de manera personalitzada a les persones que fan 65 anys. (es fa el 2017 i
després la guia queda com a recurs a l’OAC, equipaments,...).
X Obrir nous casals per a gent gran.
X Jornades anuals sobre la situació de la gent gran (va més enllà del 2017).
3. Cultura als barris: desenvolupar programacions estables i gratuïtes
(Impulsar la cultura com un bé comú, garantir l’accés de la ciutadania a la cultura als barris, revisar i
regenerar l’acció democràtica en la manera de gestionar la cultura...)
Exemples de proposta d’actuació :
Procés participatiu per a la elaboració d’una exposició sobre la memòria de les festes majors
del barri de sant Antoni.
Certamen literari i musical, publicació de treballs (lectures, llibre, concert...)
X L’entitat X proposa ampliar la seva activitat a partir d’una acció cultural.
X Dos nous capgrossos per al barri de Sagrada Família (és una inversió econòmica, no una
proposta).
4. Millorar la qualitat de l’aire
(Dur a terme actuacions de millora en jardins, espais peatonals i espais intermedis, reduir la
contaminació, sensibilitzar la ciutadania sobre els riscos de la contaminació...)
Exemples de proposta d’actuació :
Fer l’estudi de quins projectes s’estan desenvolupant al districte tan privats com públics i
detectar els buits o mancances (afegiríem un calendari de l’estudi amb la presentació de les
conclusions i propostes sobre els buits detectats).
Projecte de sensibilització a les escoles de primària del districte sobre la qualitat de aire i els
factors implicats.
X Rebaixar l’impost de X als comerços que incorporin mesures de responsabilitat social.
X Construcció d’estació de mesura de la qualitat del aire al carrer X (és una inversió).

5. Campanyes i activitats contra la violència masclista i LGTBIfòbia
(Vetllar perquè la igualtat de gènere estigui present de manera transversal en les polítiques, els
serveis i els projectes del districte, eradicar de la violència contra les dones, garantir la participació de
les dones, vetllar per un districte sense homofòbia i transfòbia i garantir els drets de les persones
LGTBI)
Exemples de proposta d’actuació :
Campanya de comunicació a les escoles de primària contra la violència masclista i LGTBIfòbia
Campanya adreçada al col·lectiu masculí per trencar estereotips de gènere, treballar les
noves masculinitats i implicar-los en la lluita contra la violència masclista.
X Campanya de sensibilització contra la invisibilitat i discriminació del col·lectiu Bisexual a
Barcelona (va més enllà de l’àmbit d’actuació del districte).
X Crear una casa d’acollida per a dones que fugen de la violència masclista (Compromet el
pressupost més enllà de la seva execució).

