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 NOTÍCIA DESTACADAQuè és el PAD?
El Pla d’Actuació del Districte (PAD) 
serà el full de ruta que marcarà les ac-
cions de l’activitat municipal durant 
el període 2008-2011. Aquest instru-
ment de planificació recollirà les diver-
ses propostes d’actuacions que han de 
contribuir a la millora de la qualitat de 
vida de la ciutadania.

El govern del Districte planteja un procés 
participatiu obert a la ciutadania i a les en-
titats amb la finalitat de recollir propostes 
que configuraran un programa d’actuaci-
ons per als propers quatre anys. Es plante-
gen els següents eixos estratègics:

Enfortiment de la cohesió social
Polítiques socials que afavoreixin la 
igualtat d’oportunitats, el benestar i 
l’augment de serveis i equipaments de 
qualitat. 
  -Població: persones amb discapacitat, 
gent gran, infància, dones, adolescents 
i joves.
 -Sectors: educació, esports, cultura, 
salut pública, participació, habitatge, 
comerç.

La convivència
Propostes per millorar i promoure la 
convivència, el respecte, el civisme i la 
seguretat. 

La qualitat de l’espai públic
L’espai públic és garantia d’equilibri 
social i territorial, els espais de la ciu-
tat han de respondre a les noves neces-
sitats socials.
    -Urbanisme, polítiques ambientals, 
manteniment i neteja i mobilitat.

El període de presentació d’aporta-
cions finalitzarà el proper diven-
dres 9 de novembre del 2007.

Les entitats i el PAD

El Secretariat d’Entitats de Sants, Hosta-
francs i la Bordeta té la finalitat essencial 
de fomentar i defensar la vida associati-
va i la participació ciutadana, al mateix 
temps que coordina iniciatives dirigides 
a millorar la qualitat de vida. 

Ens trobem davant d’una opor-
tunitat de participació i debat so-
bre les actuacions que hauran de 
marcar el futur del districte en 
àmbits tan importants com l’ur-
banisme o l’atenció a les perso-
nes, i les entitats podem fer sentir 
la nostra veu. 

El Secretariat vol facilitar que les en-
titats associades pugueu disposar d’un 

espai de debat i participació per com-
partir idees i propostes, plantejar noves 
actuacions i treballar de manera con-
junta. En definitiva, us oferim un punt 
de trobada obert a la reflexió i el debat, 
i evidentment es farà constar l’autoria 
de les propostes, ja siguin d’una entitat 
o d’un grup d’entitats.

Aquesta opció no invalida en cap cas 
que pugueu fer directament les vostres 
aportacions seguint els canals ordinaris. 

Segur que teniu molt a dir-hi. 

Tu què faries?

Pla de treball Calendari

   1. Fer una reunió general per a 
totes les entitats on s’explicarà el 
marc general de discussió del PAD i 
després treballar per sectors en funció 
del grau de participació associativa.

   2. Entre les reunions sectorials 
donarem una gran importància al 
treball que puguin desenvolupar les 
associacions que vulguin proposar te-
mes d’habitatge i urbanisme.

   3. Facilitarem a les entitats que vul-
guin fer altres tipus d’aportacions el 
suport necessari perquè puguin 
realitzar la seva feina

   4. Farem de nou una reunió gene-
ral de tancament del nostre pro-
cés participatiu.

Les entitats disposem de poc 
temps per desenvolupar el nos-
tre debat del PAD; no obstant 
això, el PAD representa el llistat 
de grans actuacions que ha de 
poder desenvolupar el Districte 
en diversos àmbits. En aquest 
sentit us proposem:

Dijous 18 d’octubre (20 h). 
Sala Conferències. Cotxeres de Sants

Primera reunió d’Habitatge 
i Urbanisme. 
Sala de Conferències 

Dijous 18 d’octubre (20.30 h) 
Cotxeres de Sants

Primera reunió d’altres 
àmbits. 
Sala de Direcció 

Dilluns 5 de novembre (20 h). Sala 
Conferències. Cotxeres de Sants

Des del 18 d’octubre fins al 5 de novem-
bre, cada àmbit definirà el seu propi ca-
lendari de reunions

Reunió general inicial

Reunió general final


