PARTICIPA:

Quines necessitats
tenen les persones grans
als espais públics de
La Dreta de l’Eixample?

Convocatòria Decidim l’Eixample
Coproducció de Projectes
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L’objectiu d’aquesta activitat és dur a terme un dels projectes escollits dins el procés
Decidim Barcelona. La seva finalitat és descriure els criteris necessaris per atendre i definir
en un projecte urbanístic, les demandes de col·locació de bancs, que han fet les persones
grans al districte de l’Eixample.
Així doncs, aquest estudi ha de permetre detectar quines són les necessitats específiques,
establir la manera en què han de ser ateses i decidir els espais i entorns on ubicar els
elements necessaris per garantir el descans, l’autonomia, l’oci i les relacions de la gent gran.
Aquest estudi participat es desenvoluparà paral·lelament a tots els barris de l’Eixample:
L’Esquerra, La Dreta, Sant Antoni, Fort Pienc i Sagrada Família.

Sessions convocades
1a Sessió: Introducció i preparació
Dilluns 18 de Setembre
2a Sessió: Taller de diagnòstic
Dues dates disponibles
Dilluns 2 o 9 d’Octubre

3a Sessió: Recorregut de reconeixement
Tres dates disponibles
Dilluns 23 o 30 d’Octubre o 6 de Novembre
4a Sessió conjunta de treball
Dilluns 27 de Novembre

HORARIS: d’11 a 13 h
Lloc: Centre Cívic La Casa Elizalde (c. Valencia 302)
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Quines necessitats
tenen les persones grans
als espais públics del
barri de Sant Antoni?

Convocatòria Decidim l’Eixample
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L’objectiu d’aquesta activitat és dur a terme un dels projectes escollits dins el procés
Decidim Barcelona. La seva finalitat és descriure els criteris necessaris per atendre i definir
en un projecte urbanístic, les demandes de col·locació de bancs, que han fet les persones
grans al districte de l’Eixample.
Així doncs, aquest estudi ha de permetre detectar quines són les necessitats específiques,
establir la manera en què han de ser ateses i decidir els espais i entorns on ubicar els
elements necessaris per garantir el descans, l’autonomia, l’oci i les relacions de la gent gran.
Aquest estudi participat es desenvoluparà paral·lelament a tots els barris de l’Eixample:
L’Esquerra, La Dreta, Sant Antoni, Fort Pienc i Sagrada Família.

Sessions convocades
1a Sessió: Introducció i preparació
Dimarts 19 de Setembre
2a Sessió: Taller de diagnòstic
Dues dates disponibles
Dimarts 3 o 10 d’Octubre

3a Sessió: Recorregut de reconeixement
Tres dates disponibles
Dimarts 24 o 31 d’Octubre o 7 de Novembre
4a Sessió conjunta de treball
Dimarts 28 de Novembre

HORARIS: d’11 a 13 h
Lloc: Centre Cívic Cotxeres Borrell (c. Viladomat 2-8)
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PARTICIPA:

Quines necessitats
tenen les persones grans
als espais públics de
L’Esquerra de l’Eixample?

Convocatòria Decidim l’Eixample
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L’objectiu d’aquesta activitat és dur a terme un dels projectes escollits dins el procés
Decidim Barcelona. La seva finalitat és descriure els criteris necessaris per atendre i definir
en un projecte urbanístic, les demandes de col·locació de bancs, que han fet les persones
grans al districte de l’Eixample.
Així doncs, aquest estudi ha de permetre detectar quines són les necessitats específiques,
establir la manera en què han de ser ateses i decidir els espais i entorns on ubicar els
elements necessaris per garantir el descans, l’autonomia, l’oci i les relacions de la gent gran.
Aquest estudi participat es desenvoluparà paral·lelament a tots els barris de l’Eixample:
L’Esquerra, La Dreta, Sant Antoni, Fort Pienc i Sagrada Família.

Sessions convocades
1a Sessió: Introducció i preparació
Dimecres 20 de Setembre
2a Sessió: Taller de diagnòstic
Dues dates disponibles
Dimecres 4 o 11 d’Octubre

3a Sessió: Recorregut de reconeixement
Tres dates disponibles
Dimecres 25 d’Octubre o 8 o 15 de Novembre
4a Sessió conjunta de treball
Dimecres 29 de Novembre

HORARIS: d’11 a 13 h
Lloc: Centre Cívic Urgell (c. Urgell 145)
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Quines necessitats
tenen les persones grans
als espais públics del
barri de Fort Pienc?
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L’objectiu d’aquesta activitat és dur a terme un dels projectes escollits dins el procés
Decidim Barcelona. La seva finalitat és descriure els criteris necessaris per atendre i definir
en un projecte urbanístic, les demandes de col·locació de bancs, que han fet les persones
grans al districte de l’Eixample.
Així doncs, aquest estudi ha de permetre detectar quines són les necessitats específiques,
establir la manera en què han de ser ateses i decidir els espais i entorns on ubicar els
elements necessaris per garantir el descans, l’autonomia, l’oci i les relacions de la gent gran.
Aquest estudi participat es desenvoluparà paral·lelament a tots els barris de l’Eixample:
L’Esquerra, La Dreta, Sant Antoni, Fort Pienc i Sagrada Família.

Sessions convocades
1a Sessió: Introducció i preparació
Dijous 21 de Setembre
2a Sessió: Taller de diagnòstic
Dues dates disponibles
Dijous 5 o 19 d’Octubre

3a Sessió: Recorregut de reconeixement
Tres dates disponibles
Dijous 26 d’Octubre o 2 o 9 de Novembre
4a Sessió conjunta de treball
Dijous 30 de Novembre

HORARIS: d’11 a 13 h
Lloc: Centre Cívic Fort Pienc (pl. Fort Pienc 4-5)
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Quines necessitats
tenen les persones grans
als espais públics del barri
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L’objectiu d’aquesta activitat és dur a terme un dels projectes escollits dins el procés
Decidim Barcelona. La seva finalitat és descriure els criteris necessaris per atendre i definir
en un projecte urbanístic, les demandes de col·locació de bancs, que han fet les persones
grans al districte de l’Eixample.
Així doncs, aquest estudi ha de permetre detectar quines són les necessitats específiques,
establir la manera en què han de ser ateses i decidir els espais i entorns on ubicar els
elements necessaris per garantir el descans, l’autonomia, l’oci i les relacions de la gent gran.
Aquest estudi participat es desenvoluparà paral·lelament a tots els barris de l’Eixample:
L’Esquerra, La Dreta, Sant Antoni, Fort Pienc i Sagrada Família.

Sessions convocades
1a Sessió: Introducció i preparació
Divendres 22 de Setembre
2a Sessió: Tallers de Diagnòstic
Dues dates disponibles
Divendres 6 o 13 d’Octubre

3a Sessió: Recorregut de Reconeixement
Tres dates disponibles
Divendres 27 d’Octubre o 3 o 10 de Novembre
4a Sessió conjunta de Treball
Divendres 1 de Desembre

HORARIS: d’11 a 13 h
Lloc: Centre Cívic Sagrada Família (c. Provença 480)
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