ENTORN SOCIAL

Id
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Descripció de la mesura
Creació d'una taula de treball amb diferents actors representants del turisme de la ciutat, amb l'objectiu de dur a terme una acció coordinada de promoció del
turisme, que inclogui la visió d'un turisme sostenible d'acord amb l'acció del compromís Biosphere.
Creació del segell de qualitat del sector turístic (cap a un turisme segur i sostenible).
Web de turisme i promoció de la ciutat
La programació cultural hibrida els llenguatges i genera noves formes de producció i consum entre la realitat digital i la física.
Inversió en infraestructura tecnològica per la transformació digital dels espais culturals
Programa de Suport als agents culturals per créixer a través de la participació en convocatories d'ambit nacional o internacionals i implicar-se en processos
d'innovació i networking.
Elaborar i promoure el Pla Internacional de Promoció de la ciutat per tal d'aprofitar el turisme de negoci que es concentra en el Districte Econòmic de la ciutat
(principalment al recinte de Fira de Barcelona) així com per que el comerç de proximitat i les pimes puguin promocionar internacionalment en seu producte. /
Reforçar la imatge de la ciutat de L'Hospitalet com a ciutat turística, dirigida als turistes i als ciutadans (campanya publicitària en diferents mitjans) com a part
del pla de màrqueting de la ciutat.
TIC i cultura
Dissenyar i crear circuits esportius i /o lúdics amb
elements artístics i culturals existents o de nova creació.
Desenvolupar xarxa local d'agents vinculats al turisme esportiu. Potenciar hotels, restauradors, etc.
Establir acords de col.laboració amb Hotels de la ciutat per promoure oferta cultural conjunta, així com associacions de comerciants.
Web de Turisme de L'Hospitalet amb informació sobre la ciutat i el sector turístic (imprescindible per posicionar L'Hospitalet en l'entorn metropolità). Ha d'anar
acompanyat de xarxes socials Turisme Hospitalet.
Desenvolupar productes turístics específics d'àmbit cultural (rutes turístiques per la ciutat, presencials i/o audioguies, etc)
Activació d'una agenda cultural (digitalitzada) esdeveniments artístics, gastronòmics, concerts, etc
En la línia de potenciar el campus gastronòmic, dur a terme una campanya que incentivi el consum en el sector de la restauració .
Pla de formació en un entorn digital, orientat a donar eines al sector de la restauració per oferir una restauració amb les mesures de seguretat adient, i que
s'adapti a la nova realitat post covid (adaptació del establiments al take away, serveis a domicili)
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Creacio de l'Oficina del Districte Cultural per a la tramitacio de llicencies urbanistiques i d'activitats, fins ara existeix nominalment i no amb competencies
efectives
Promoure l’ús del català als mercats utilitzant, com a mínim sempre aquesta llengua per les seves comunicacions escrites i a través dels altaveus
Promoure un entorn urbà que permetin gaudir del patrimoni cultural, arquitectònic i natural mitjançant, per exemple, rutes senyalitzades.
Reforçar les contractacions/ajuts/subvencions a totes les activitats culturals locals.
Obrir una línia d’ajuts per enregistrar i digitalitzar els continguts culturals.
Impulsar polítiques per millorar la capacitat de comunicació de les entitats culturals, i fomentar les activitats telemàtiques i nous formats virtuals. / Activar un
canal de comunicació i de fàcil utilització que agrupi tota l’oferta cultural i de temps lliure que es fa a la ciutat, que és immensa i variada.
Crear una línia d’ajuts extraordinària per suportar els costos de l’ajornament cultural de les activitats culturals previstes.
Reclamar l’IVA Cultural 0% almenys durant el 2020.
Ajudes a locals, bars musicals, i sales que realitzen música en viu, concerts i activitats culturals.
Garantir l’accés a la cultura i les activitats culturals a tota la ciutadania, especialment aquells més vulnerables o que s'han vist afectats per la pandèmia.
Apostar per un model cultural que afavoreixi el reequilibri territorial a la ciutat i la democratització de la cultura, així com la promoció de la cultura de
proximitat, del patrimoni cultural i tradicions de la ciutat.
Recuperar les festes de primavera, o alguna mena de gran esdeveniment cultural, en un format adaptat a la situació i acompanyant les entitats culturals de la
ciutat, per dinamitzar i donar suport al sector cultural de la ciutat.
Modificació de les bases de les subvencions per a entitats, i/o ampliació-modificació de les partides pressupostàries relacionades, amb l’objectiu que arribin a
més entitats per sufragar els mínims costos de manteniment i subministrament.
Redirigir les partides pressupostàries no executades per l'estat d'alarma i la Covid-19 (festes primavera, concerts, etc…) per a finançar aquest increment de cost
d’activitat cultural de les entitats.
Foment de l'activitat cultural.
Pla de Reactivació del turisme de congressos.
Instar la Generalitat de Catalunya a abonar de forma urgent la taxa turística.
Convenis de col·laboració amb els principals hotels de la ciutat per preveure situacions de crisis sanitàries com la que hem viscut.
Espais de cultura, debat, lectura i opinió.
Potenciar les iniciatives d’expressió artística com teatre, cinema, música o dansa plàstica, a l’abast de qualsevol infant
Oferir activitats esportives no sols orientades a la competició, evitant la pressió en edats prematures, de manera que es faciliti gaudir de l’activitat física i
l’esport i s’evitin l’abandonament
Habilitar una oferta específica de lleure i espais per a adolescents i joves, diferenciada de l’oferta infantil / Incidir i fer una difusió més global de les activitats
d’oci i cultura (Gimcama fotogràfica, observació astronòmica, SLHAM Poetry, Art en femení, xerrades...). Fomentar la participació del jovent en les activitats, ja
sigui de forma presencial o en format on-line. Tot programa juvenil ha de facilitar el desenvolupament dels adolescents i joves com a ciutadans plens afavorint
el procés de construcció personal
Oferir espais i activitats nocturnes adaptades a adolescents, en espais controlats

Promoure espais de lleure en els que hi hagi contacte intergeneracional, sigui o no amb la pròpia família / Programes intergeneracionals entre gent gran i joves
40 . Promoure la integració de la gent gran, especialment la que viu sola, tot preservant la memòria històrica de la ciutat. Projecte Transversal amb Educació,
Innovació, Cultura i Espai Públic. PINTANT HISTORIES-COMPARTIN VIDES.
41 Promoure activitats de temps lliure per a tota la família. Hi ha ofertes així a la ciutat i caldria veure com estendre-les
42 Estudiar la possibilitat de reduir el preu de les activitats de lleure o de simplificar el tràmit per tenir beques
43 Així com hi ha un catàleg per ajudar les famílies a triar escola, tenir un catàleg amb l’oferta de lleure
Inversions en bens de primera necessitat considerant que aquests també son els drets educatius, culturals, emocionals, d’envelliment actiu, per a la creació
44
d’expectatives reals de futur
45 Creació de la figura d'agents de salut comunitària
46 El programa INSPIRA STEAM escalable a la totalitat dels centres educatius que ho sol·licitin.
47 Pla estratègic de Comunicació Científica per traslladar i generar coneixement científic amb i per la ciutadania.
Promoció d’hàbits saludables i higiènics als instituts de la ciutat. Col.laboració entre els centres del biopol (Idibell, hospital de Bellvitge, UB…) per formar als
48
més joves per prevenir contagis i tenir comportament responsable
49 Nou espai de formació i ocupació comunitari per adults a Les Planes. Escola de Vida
Construcció i posada en marxa de tres noves escoles bressol municipals ( Acord 83 del Pacte Local Educació) / Incrementar el nombre d'Escoles Bressol. Així
50
com espais familiars, grups de criança i altres formes d’atenció a la primera infància, perquè doni cobertura a tots els barris
Creació d'una nova especialitat de l'Escola de Noves Oportunitats de la Fundació Llindar a la ciutat: DidacLab (GarageLab), un laboratori d'investigació i
51 transformació educativa per a la producció de coneixement en aliança amb la UOC i el suport de la Fundació Orange. (Acord 105 del Pacte Local per l'Educació
de L'Hospitalet)
Creació d'una nova escola d'Educació Especial i d'itineraris de formació postobligatòria per als alumnes de les escoles d'educació especial i les SIEI de la ciutat.
Recuperació del Servei d'Inserció Laboral per a persones amb discapacitat. (Acords 104 i142 del Pacte Local per l'Educació de L'Hospitalet) / Elaborar un mapa
52
d’educació especial i mentre no es despleguen les mesures del decret d’educació inclusiva optar per l’ampliació de les UEC’s existents, i complementar el servei
amb la creació d'un Centre d'Educació Especial que proporcioni recursos suficients als centres ordinaris des de bressol fins a l’E.S.O.
Creació d'aules multisensorials per atendre als alumnes amb necessitats d'educació especial de les escoles bressol i ampliació del recurs de vetlladors (Acord 95
del Pacte Local per l'Educació de L'Hospitalet)
Organitzar un debat a escala local respecte a la jornada i el calendari escolar, en què participi tota la comunitat educativa: les famílies, l’alumnat els mestres i
les administracions educatives, associacions de base del municipi del món educatiu, social i esportiu, entitats locals del món del lleure, empresaris, sindicats,
54
etc. Augmentar els recursos que amplien l'atenció educativa i la suficiència alimentària dels alumnes. / Política que garanteixi tota criatura , jove tingui una
alimentació saludable coordinada amb el Consell Comarcal. Pal·liar el dèficit que existeix a Secundària Obligatòria.
53

Davant de la despesa ocasionada per la compra cada inici de curs de llibres de text, la formula de desenvolupar "Banc de Llibres", ha resultat ser una opció a
tenir en compte, per tal d'abaratir la compra de llibres de text, incorporar un valor afegit pel manteniment dels llibres, i us compartit. / Arbitrar ajuts per a
l'adquisició de llibres i material escolar. /Ajudes a l'adquisició de llibres per a les famílies que es vegin afectades per un ERTO o que estiguin a l'atur, a través de
subvencions a escoles i AFAS. / Finançar programes de socialització i reutilització de llibres de text i garantir un mínim de sortides i colònies escolars a preus
assequibles. Fomentar que cada alumne disposi d’un ordinador educatiu el més aviat possible de la seva etapa educativa / Els més de 30.000 joves que hi vivim
55
a L'Hospitalet, necessitem estar dotats de materials pel desenvolupament dels nostres estudis. Aquesta pandèmia va passar factura a molta gent que no té les
millors condicions d'estudi a la seva casa i que per aquests motius va baixar el seu rendiment en els seus estudis universitaris, obligatoris o formatius.
Per tant, des de l'AELH reivindiquem la necessitat d'espais d'estudi oberts amb condicions quan arribin les èpoques d'exàmens o proves d'accés, amb materials
en condicions per fer préstecs o cessions d'aquests als joves que ho demanin. Necessitem una ciutat preparada i per tant, necessitem condicions per poder-ho
aconseguir.
56 Analisis de la viabilitat d'incrementar la linia d'ajuts per la realització d'activitats extraescolars a alumnes d'especial vulnerabilitat social i econòmica.
57 Dinamització dels espais verds per a contribuir a fomentar la inclusió social, impulsar el benestar de les persones
58 Ampliació i extensió dels programes de mentoring que ja s'executen amb èxit des de l'Àrea, però que arriben a pocs usuaris, per limitacions pressupostàries.
59 Potenciació de les formacions i assessoraments online
Potenciar un sistema de beques que garanteixin l’accés al lleure educatiu a tots els infants i adolescents de la ciutat. / Potenciar les iniciatives d’educació en el
60 lleure, tant en època escolar com en períodes de vacances, i posar els medis per garantir que cap infant o adolescent es vegi privat de participar per raons
econòmiques, socials, de gènere o procedència
61 Creació d’un fons d’inversió públic per finançar iniciatives d’emprenedors que generin talent a la ciutat.
62 Suport a les escoles bressol per implementar mesures de prevenció, protecció i seguretat dels infants en els propers mesos i fases de desconfinament.
63 Suport a les escoles de música, dansa o d’altres activitats creatives i d’ensenyament de la ciutat.
64 Potenciar amb altres administracions els Plans Educatius Entorn a tots els barris de l’Hospitalet.
Establir ajuts necessaris, pel periode comprès entre la finalització de l'estat d'alarma i l'inici del curs lectiu 2020-2021, per donar cobertura a la despesa
65
d'escoles bressol o activitats d'oci.
Establir fons per ajudar a les famílies a fer front a les quotes que hauran de pagar per a l'escolarització de 0 a 3 anys (primer cicle d'educació infantil), en relació
66
al curs 2020-2021.
Crear un programa d'ajuda al finançament de centres de dia per a menors que estiguin cursant primaria per possibilitar la incorporació dels progenitors al
mercat laboral en ausència d'apertura de centres escolars. / Ajuts econòmics per a les famílies que no puguin teletreballar i tinguin la necessitat de portar els
67 seus menors a Casal d'Estiu. / Obrir patis de col·legis públics i concertats amb servei de
monitors per poder deixar els nens aquest estiu i facilitar així que els pares puguin anar a treballar. / Ampliar oferta en períodes de vacances (servei a les
famílies)
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Realitzar un estudi de la possibilitat de destinar dependències i equipaments municipals, per a cedir aquestes al setembre a Departament d'Educació de la
Generalitat i puguin ser utilitzades per al normal desenvolupament de el curs acadèmic i tots els alumnes puguin rebre educació presencial.
Rebaixa de taxa de el 50% de el preu públic de la matrícula de el curs 2020-2021 a les escoles bressol públiques o concertades que durant l'estat d'alarma hagin
sofert la pèrdua de treball o estiguin subjectes a un ERTO.
Programa de suport a la innovació social que fimpulsa: 1) el desenvolupament d'iniciatives d'emprenedors socials, 2) la incubacció de projectes 3) suport la
transformació del sector social amb l'objectiu de dissenyar nous models de generació d'ingressos, professionalitzar la proposta de valor i allunyar-se de els
esquemes filantròpics tradicionals.
Integrar les 5 escoles bressol i llars d’infants sense ànim de lucre que ofereixen els seus serveis en equipaments municipals en la Xarxa d’escoles bressol
municipals. (Acord 87 del Pacte Local per l'Educació de L'Hospitalet)
Millorar els requisits de servei i qualitat a les empreses gestores d’escoles bressol
Millorar la claredat de la informació sobre l’oferta de recursos per a la cura de la infància de 0-3 anys (no sols escoles bressol).
Cessió de terrenys perquè la Generalitat construeixi els Centres Educatius que calen.....( Primària, Secundària, E. Especial...)
Potenciar el projecte POA(Programa d'Orientació i Acompanyament ) per evitar possibles abandonaments prematurs de joves arrel de la situació de
confinament
Programes prevenció de l'Absentisme i l’abandonament escolar prematur, així com la no continuïtat en el sistema educatiu post obligatori.
Potenciar el treball de les Comissions Socio-Educatives dels Centres ( Coordinació sistemàtica entre el sistema educatiu, sanitari, cultural, lleure, laboral,
econòmic, científic i els serveis socials )
i els serveis socials
Donar suport als plans de convivència, fomentar la cultura de la Pau, ampliar els serveis de mediació, resolució de conflictes i pràctiques restauratives com a
prevenció i intervenció en casos de bullying.
Ressaltar la importància de la "Tutoria

79 Creació d’expectatives de futur comunitàries, pensament crític, ciutadania proactiva, i reducció de la violència, canvi de models de relacions comunitàries.
80 Potenciar la transversalitat en els serveis de mediació (educació, sanitat, cultura, etc)
Potenciar a través de Projectes d'ApS, ( Aprenentatge Servei ) la relació de la Gent Gran amb els centres educatius per a que a través de la mentoria es puguin
81
donar relacions Inter-generacionals positives
Incrementar la oferta "formativa" per a joves ( PFI, Tallers Escola....
I de programes de noves oportunitats / L'Hospitalet és una ciutat jove i per tant necessita millorar aquests aspectes/canals de treball que ja tenim però que
encara no terminen d'arrancar i de conèixer la majoria de sensibilitats de les i els joves.
82
Necessitem més ofertes i millor promoció d'aquestes, dels cursos en treball, educació i formació a l'Oficina jove perquè sigui en realitat una xarxa de contacte
entre els joves i l'administració.
Fa falta una forta xarxa de difusió perquè arribi a tots els joves de la ciutat i no només col·lectius o grups seleccionats.
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Col·laboració entre entitats socials, administració local i Generalitat per desenvolupar programes de protecció, formació i mentoria de joves immigrants no
acompanyats
Col·laboració amb els Centres de FP per fomentar Cicles Específics de la nostra ciutat (....àmbit judicial, àmbit salut, àmbit Cultura, àmbit esports, àmbit socisanitari, Hosteleria, àmbit lleure, àmbit natura....
Fer extensius els Plans Educatius d'Entorn a tota la ciutat
Ampliació dels Projectes Clau
Estendre les Xarxes de criança 0-12
Facilitar als centres educatius suport per facilitar la comunicació del professorat amb famílies que desconeixen les llengües del país
Potenciar l'Oficina Municipal d'Escolarització
Pla per coordinar els centres educatius i les entitats de manera que es garanteixi la oferta i la qualitat en els programes de Servei Comunitari que s’implantaran
properament.
Potenciar l'Educació Mediambiental, facilitant la participació en programes Agenda 2030, Escoles Verdes, programa d’horts escolars, l’apadrinament del riu
Llobregat, la incorporació a xarxa d’escoles sostenibles (XESC) i altres
Creació d'una Aula Natura a la zona de Can Trabal
Creació de Camins Escolars Segurs. Amb col·laboració de Voluntariat de persones grans que els facilitin
Més Centres Educatius amb patis "oberts" i adaptar espais de jocs per a infants amb diversitat funcional
Potenciar la coordinació entre les AMPA's - AFA's
Reforçar els espais de participació dels infants i adolescents a la ciutat, com el Consell de Nois i Noies
Facilitar el coneixement de la ciutat a tota la Comunitat Educativa, a través de programes que tinguin com a objectiu : "Conèixer l'Hospitalet"
Habilitar una oferta d’activitat de tarda als instituts, amb activitats que omplin de sentit aquest espai, que molts adolescents passen sols a casa.
Finalitzar els projectes pendents en els equipaments dels pla d’urgència dels anys setanta com: Escola Milagros Consarnau , Escola Joaquim Ruyra , Escola
Busquets i Punset, Frederic Mistral, INS Rubió i Ors, Escola Bernat Metge
Propostes per normalitzar els projectes educatius i d’esplais en aquesta situació d’emergència. La garantia de l’educació es bàsica i el tancament de les escoles i
esplais no ha sigut igual per a tots els nens. Els nens de famílies mes vulnerables han tingut un doble efecte negatiu, la falta de l’escolarització, socialització i la
pobresa.
L'Educació és un servei essencial i com a tal s'ha de considerar en qualsevol situació. I per això s'ha d'evitar que els "tancaments" de Centres en situacions
excepcionals suposin un increment de les desigualtats entre l'alumnat
Potenciar el Treball de la Taula Mixta Generalitat-Ajuntament. La coordinació de les dues administracions és imprescindible per a la millora de l'Educació.
Fonamental el poder conjugar les competències i les incumbències
Impulsar les escoles de pares i mares o activitats que facilitin el desenvolupament de les habilitats per a la seva funció
Difondre els beneficis del lleure educatiu, entre les famílies i la societat en general, evidenciant la seva contribució al desenvolupament personal i la formació
en valors cívics
Crear una plataforma tecnològica de formació i aprenentatge amb l'objectiu de formar i autoformar

106 Establir un model de formació dual senior aplicant recursos de coneixement de la pròpia ciutat amb persones de valor social i empresarial
107 Impulsar el canvi holístic en la formació i els curriculums acadèmics promovent l'humanització del treball, el lloc d'humanitzar la tecnologia
108 Crear un programa d'innovació climàtica entre la ciutat i el sector privat
Crear una academia no reglada basada en l'experiència, lligada a l'ensenyament i que generi valor de futur en base a l'experiència acumulada com a factor
109
d'estabilitat laboral
-Accions i serveis adreçats a una correcta orientació laboral i acadèmica per tal que el jove que, amb la situació actual derivada de la Pandèmia del COVID-19, es
troba amb nous reptes relacionats amb les formes d’accedir als recursos acadèmics, pre-inscripcions, etc... Conegui de forma específica tots els recursos que té
al seu abast per tal de realitzar uns estudis adequats als seus interessos. Així com ser coneixedor de les sortides professionals més adequades a la seva
formació i una recerca de feina amb les majors garanties possibles
110
-Accions y serveis adreçats a que els joves, que degut a les situacions derivades de la Pandèmia del COVID-19 s’han vist obligats a modiﬁcar els seus hàbits
relacionals, puguin interactuar entre ells per tal de treballar el pensament crític i la participació social activa. Per aconseguir això es poden genera espais de
participació social, i fer un estudi sobre les necessitats dels i les joves derivades de la situació sanitària actual. L’objectiu serà treballar el creixement social i
personal dels joves
-Accions y serveis adreçats a que els joves, que degut a les situacions derivades de la Pandèmia del COVID-19 s’han vist obligats a modiﬁcar els seus hàbits
relacionals, puguin interactuar entre ells per tal de treballar el pensament crític i la participació social activa. Per aconseguir això es poden genera espais de
111
participació social, i fer un estudi sobre les necessitats dels i les joves derivades de la situació sanitària actual. L’objectiu serà treballar el creixement social i
personal dels joves
112 Impulsar les actuacions del Pla d'Infància.
113 Augmentar les línies en els centres educatius a primària i secundària i millorar les instal·lacions
114 Projecte Blocs Florida Habitatge Compromís Social (finalista programa europeu UIA 2018)
115 Centre integral de gent gran de Les Planes amb servei de menjador, dutxes, bugaderia, lleure i antena de Serveis Socials
Crear un espai municipal de referència per a l’atenció de nova ciutadania que incorpori tots els serveis vinculats a la primera acollida, incloent-hi el Centre de
Normalització Lingüística, i que potenciï, coordini i gestioni a escala local les tasques i les accions que cal desenvolupar a la ciutat en relació a l’acollida. /
116
Ampliar el CNL ( Centre de Normalització Lingüística ) i de l'EMMCA ( Escola Municipal de Música i Centre de les Arts ). I les col·laboracions amb ensenyaments
artístics com TPK, Plàudite Teatre-Espai d’Arts Escèniques, Casa de la Musica…
El darrer informe FOESSA 2020 de Càritas, diu que estem davant d'una crisis d'emergencia habitacional. L'estudi, indica que la mitat de les llars en situació de
117 greu precarietat, no poden fer front als pagaments de la hipoteca o lloguer de la vivenda (49'2%) tot i que no s'especifica nivell de desagregació per municipi.
Igualment, entre altres temes, indica que no disposen de diners suficient per desepes de subministrament
Incrementar l'oferta d'habitatge social / Més facilitats perquè les persones sense llar accedeixin a habitatge públic, promocions específiques, col·laboració
público-privada per ampliar el nombre d’habitatges que segueixen el model Housing First. Una persona no pot sortir de la presó, rebre una alta hospitalària o
118 sortir del circuit de protecció a la infància i joventut per anar a viure al carrer / Reivindiquem també, la necessària millora en l'oferta de pisos d'emancipació
juvenil a la ciutat, ja que si abans érem un dels col·lectius més afectats, ara ho serem més per la manca de condicions laborals i d'eines d'emancipació que en
tenim.

En relació amb la necessitat d'oferir alternativa habitacional temporal en cas de desnonament, i davant la dificultat i cost econòmic de trobar plaça urgent en
aparthotels, hotels etc, com a mesura d'emergencia, caldria veure la possibilitat d'incrementar el nombre de places del Centre d'emergencia d'Els Alps / No s’hi
119
val dir que els Alps està saturat. Assegurar, en coordinació amb qui calgui l’allotjament, l’alimentació, el suport personal, la higiene..., en els casos puntuals i
d’urgència
120 Afavorir la proximitat dels espais verds-ciutadans. Recuperar espais públics com llocs de trobada, segurs, que permetin afavorir les relacions sociocomunitaries
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Reforçar proactivament el paper dels equipaments de barri com eines per a la construcció de xarxes comunitàries (centres culturals, biblioteques, mercats,
centres educatius..) conjuntament amb el teixit social
Estudiar la creació d'una renda bàsica municipal, complementària de la que puguin crear altres administracions, per tal que els ciutadans pugin fer-se càrrec de
les despeses per al manteniment propi i de les persones que integren la unitat familiar. / Establir línies d'ajuda directe, complementàries amb la percepció de
l'ingrés mínim vital i/o Renda mínima garantida a la ciutadania, per fer front al lloguer de l'habitatge habitual de les famílies en condicions econòmiques amb
vulnerabilitat.
Augmentar els número d’educadors i educadores de carrer.
Reforçar els programes d'assistència a la tercera edat, especialment en situacions de soledat. / Activar amb caràcter d'urgència una sèrie de mesures per a la
lluitar contra la soledat de les persones grans per articular un model d'atenció social específic per a aquests ciutadans. / Acompanyament emocional i suport a
la gent gran, persones dependents i famílies monoparentals, sobretot com a mesura per pal·liar els efectes de la solitud. / Pla municipal de lluita contra la
sol·letat / Fomentar projectes de proximitat para incidir en les situacions d'aillament i soletat.
Impuls del Programa RADARS als barris de la ciutat.
Garantir l'empadronament gratuït a tots els veïns i veïnes de l’Hospitalet perquè tinguin accés a una vida digna, a la sanitat, l’educació, el treball...
Impulsar amb més recursos el servei de mediació comunitària / / Més mediadors comunitaris
Promoure que totes les ajudes, contractacions, etc, atenguin a criteris de paritat i des d’una perspectiva de gènere.
Millorar l’atenció a les dones i menors víctimes de violència masclista des d’un punt de vista integral, reforçant el servei del CAID. / Reforçar els serveis
municipals d'atenció a les dones amb fills víctimes de violència mascliste. / Incrementar les polítiques destinades a combatre la violència de gènere que han
aflorat com a conseqüència del confinament. / Acompanyament emocional i treball terapèutic amb dones. / Reforçament dels serveis i atenció a les dones
víctimes de violència de gènere. / Abordatge integral de les violències ver les dones. Atenció integral i coordinada a les dones en situació de violència masclista
per part de la Taula per la prevenció i tractament de la violència masclista a la ciutat. (On participen totes les administracions amb competències, Salut,
hospitals, àrees bàsiques de salut, Interior, MMEE, Justícia, oficina atenció a la víctima, Educació, GU, Serveis Socials ...) / Més recursos en l'atenció a la
violència de gènere
Facilitar i promoure espais de dol per les persones que han perdut éssers estimats per la pandèmia. / Gestió emocional per a infants i joves amb sessions
individuals i grupals terapèutiques i també tallers en els centres d’educació formal i no formal. Abordar el dol.

131 Impulsar un pla de mesures per garantir i ampliar l'atenció i el rescat a persones vulnerables, que inclogui acolliment, ajudes per la pobresa energètica, etc.
132 Promoure les iniciatives comercials impulsades per o per a dones en risc d’exclusió o discriminació, o víctimes de violència masclista.

133 Impulsar l'economia social i cooperativa.
Evitar discriminacions arbitràries i garantir drets i llibertats de les persones malaltes, les persones que han perdut la seva forma de vida, les persones que han
134
perdut el seu habitatge, la gent gran...
Establir línies d'ajut complementàries a les existents, formalitzant-se a través de Serveis Socials de l'Ajuntament, per fer front d'una manera integral a les
135
situacions de l'ermergència vital.
136 Establir fons extraordinaris per a l'atenció de polítiques socials
Realitzar un cens de persones sense llar a L'Hospitalet i garantir els serveis d'acollida i higiene i assegurar que es compleixen totes les mesures de prevenció als
137
serveis.
138 Ampliar de manera immediata un Fons Extraordinari d'Ajuts d'Emergència Social de menors de 0-16 anys per a les famílies en situació de vulnerabilitat.
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Realitzar un mapa de situació real de les residències de la tercera edat de L'Hospitalet.
Instar al Departament de Benestar Social a dotar les necessitats tècniques i humanes per poder realitzar amb èxit l'assistència bàsica necessària.
Promoure l'augment de places i capacitat de menjadors socials, ampliant tant com es vagi requerint en cada moment durant els següents mesos.
Realització d'un Pla de Rescat Social per adaptar-lo a la futura situació de crisi econòmica (2020-2022)
Creació d'un banc d'aliments municipals, en el qual tots els veïns que ho desitgen puguin realitzar aportacions de productes.
Millorar els canals de comunicació amb els centres socials de majors i les entitats sociosanitàries per conèixer les seves demandes i peticions.
Propiciar un acord amb les entitats subministradores de llum i aigua, per estendre bons socials per a aquelles famílies que tots els seus membres hagin perdut
145
la feina i es troben en risc d'exclusió social.
Bonificacions als usuaris dels poliesportius municipals que
146
durant l'estat d'alarma hagin sofert la pèrdua de treball o estiguin subjectes a un ERTO.
Incrementar la dotació pressupostària de beques-menjador per a aquelles unitats familiars que durant l'estat d'alarma hagin sofert la pèrdua de treball o
147
estiguin subjectes a un ERTO.
148

En l'àmbit de Serveis Socials, seria possible que el treball presencial es pogués augmentar, tenint en compte les situacions tan angoixants que s'han viscut i en
què el "factor humà" compleix una funció de suport que no es dóna en atenció telefònica . Costa compartir necessitats extremes i límits a través d'un telèfon ...
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Proposta per afegir a la proposta 5 de les mesures socials de convertir en targetes de compra a gran part de les persones de gran vulnerabilitat per garantir
l’alimentació com a necessitat bàsica i de forma més digna

Proposta per afegir a la proposta 11 de les mesures socials: Suport a les persones sense llar / Cal que des de l’àmbit local es vetlli per tots els veïns i veïnes
sense llar. La solució no és derivar les persones a municipis propers més grans perquè es desvincula la persona del seu context i se saturen altres sistemes
d’atenció / Les persones sense llar són especialment vulnerables davant aquesta nova realitat. Ha esdevingut un col·lectiu que es troba amb múltiples
150
dificultats davant la nova situació social i adminsitrativa. Cobrir la situació de desprotecció sanitària d'aquestes persones ha d'esdevenir una prioritat.
És necessari un pla que contempli totes les necessitats d'aquestes persones i les actuacions necessàries per garantir la seva seguretat davant l'emergència
sanitària durant el 2020, 2021 i 2022.
151 Tothom hauria de saber on anar a buscar ajuda si viu una situació precària i està a punt de quedar-se al carrer…
152 Cal detectar casos invisibles i intensificar l’acompanyament per connectar les persones amb els serveis que necessiten
A l’àmbit habitatge es diu “Evitar que cap persona pugui perdre el seu habitatge habitual. Crear un servei de mediació per tal d'evitar els processos judicials que
pugui derivar en desnonaments” --> Però hi ha altres situacions en les que una persona es pot veure abocada en qüestió d’hores al carrer: rellogats, persones
153
cuidadores d’un malalt quan aquest mor... En aquests casos s’ha de poder donar resposta urgent, abans de que es quedin al carrer / Evitar que cap persona
pugui perdre el seu habitatge habitual. Crear un servei de mediació per tal d'evitar els processos judicials que pugui derivar en desnonaments
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Proposta de major coordinació de les entitats que fan intervencions amb les persones/famílies vulnerables amb serveis socials perquè siguin molt més eficaces
i eficients i evitar les dobles xarxes. Fent que sigui el màxim d'eficient la Coordinació de les Entitats amb Serveis Socials
Fer que el Padró realment contempli totes les persones que viuen a la nostra ciutat, visquin on visquin
Creació d'una oficina per tal de donar suport a la gent nou vinguda , amb problemes econòmics o gent gran que no tenen opció al sistemes telemàtics. Per a
una bona majoria de totes aquestes persones els hi resulta molt difícil fer un tràmit tan senzill com demanar una cita prèvia per sol·licitar asil, el passaport o
qualsevol altre tràmit que actualment cal fer per ordinador, mòbil, tablet....
Donada la duresa de les circumstàncies socioeconòmiques de moltes famílies s’ha detectat l’augment de trastorns psicològics en infants i joves, per tant és
imprescindible ampliar i revisar el treball dels Equips de Salut parant especial atenció a la Salut Mental i potenciant programes on el CESMIJ treballi en el mateix
centre educatiu. Establir col·laboracions amb entitats locals per engegar programes que donin suport.
Impulsar Espais i Tallers on gestionar emocionalment els processos migratoris del jovent i els dols associats a aquests
Promoure el voluntariat juvenil, aprofitant el potencial de l’APS a la ciutat i l’extensa xarxa d’entitats de la mateixa
Cessió de sòl per fer un Parc Públic d'habitatge social, de promoció pública.
Polítiques que afavoreixin polítiques de lloguer "social". / Destinar una part del pressupost municipal a l'adquisició d'habitatges per destinar-los a l'ampliació de
la xarxa d'habitatge públic de lloguer social / Crear un parc municipal d'habitatge social de lloguer
Un pla local per facilitar habitatge assequible a famílies amb infants
Que es pugui fer efec va la mesura 38 de les mesures Covid 19 , que fa referència al suport econòmic a les associacions de la ciutat facilitant una línia de crèdits
tous d'en tats bancàries que operen a la nostra ciutat.
Crear un consell d'experts en autonomia personal
Fomentar la creació d'un Centre d'Innovació Tecnològica de l'autonomia personal

166 Congrès pel dret a la longetivitat
-Foment de la presència i la par cipació dels joves envers de la crisi social i econòmica arrel de la crisis sanitària. El valor del jovent i la seva empenta en aquests
167
moments és més necessària que mai, pel seu impuls i per la seva capacitat d’adaptació a les circumstàncies
168 Oberts a tots els temes de salut de la Ciutat,inclos les Donacions de sang
Estudiar la creació d'un operador públic d'energia o conveni d'adhesió amb cooperatives d'energia verda.
Evitar talls de subministraments aplicant la llei 20/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa
169
energètica.
Impulsar una oficina d'eficiència energètica
Preveure un acte col·lectiu d'acomiadament de totes les persones que han mort per la COVID19 del municipi. Acte que alhora serveixi de reconeixement als
170
serveis públics i activitats essencials que han estat a la primera línia de contenció de la crisi
171 Coordinar els esforços del agents publics i privats per complementar las actuaciones dirigides a la gent gran.
172 Crear una plataforma única on poder trobar totes les activitats de la ciutat dirigides a les persones grans.
173 Altres actuacions especificades al Pla de Ciutats amigables per a la Gent Gran
Impuls de nous serveis assistencials amb innovació social i tecnológica per les persones grans i/ o amb dependència. Estudi diagnóstic dels nuclis de convivència
174
de 1 o 2 persones majors de 75 anys.
175 Programes sobre els nous hàbits de vida, cura de la salut i relacions interpersonals i afectives
176 Transversalitat de gènere en les polítiques públiques municipals. Principi d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes.
Foment de la presència i la participació de les dones en la societat general. En aquestes circumstàncies de crisi social i econòmica arrel de la crisis sanitària
177 mundial, és important incrementar els esforços per promoure la participació de les dones i donar el valor corresponent sota el principi d’equitat a les tasques
laborals i socials què es desenvolupen
Afavorir la construcció d'una societat igualitària. Coeducació i valors igualitaris. Eliminació dels estereotips de gènere. Prevenció dels comportament sexistes i
178
discriminatoris per raó de gènere, identitat o expressió de gènere.
Atenció integral a les necessitats específiques de les dones. Promoció de l’autonomia i les capacitats personals per la prevenció dels riscos en la salut física i
179
psíquica.
180 Incorporar la perspectiva de la diversitat afectiva-sexual i de gènere en les accions municipals.
Potenciar plans integrals d’atenció a les persones grans, per garantir de forma coordinada la cobertura de les seves necessitats per tenir una vida digna.
Reforçar els serveis i suport domiciliari a gent gran, acompanyament, compres, menjadors i menjar a domicili, podòlegs, perruqueria, etc… / Augmentar els
recursos econòmics i el personal qualificat per dur a terme l'assistència a persones que per raó d'edat, dependència o discapacitat tinguin limitada l'autonomia
181 per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària. Aquest servei assumirà un rol essencial en el trànsit a la normalització de la quotidianitat, monitoritzant
aquelles persones que hagin patit la COVID19. / Fomentar els programes de voluntariat social i convivència intergeneracional per combatre la soledat de la gent
gran. / Disseny del model de centre d'atenció integral a la Gent Gran, en qual s'integrin diferents serveis, programas i projectes (tallers de memoria, programes
de habits de vida saludable, menjador, dutxes, bugaderia, podologia, taller de noves tecnologies, suport a la soletat....)

182 Residències assistides i centres de dia públics per a la tercera edat
Intervenció comunitària. Suport municipal a les iniciatives que, construïdes de forma col·lectiva, responguin a un objectiu compartit pels actors que formen part
183
(aquests poden ser ciutadans/es a títol individual, associacions ciutadanes o veïnals, entitats, serveis públics, comerços de barri o altres).
184 Reforçar els serveis de traducció en àmbits com el sanitari i la gestió de tràmits, especialment de llengües com l'àrab i l'urdú
Establir acords de col.laboració amb empreses acreditades d'inserció, per tal de fer el manteniment dels pisos de titularitat municipal, amb personal de la
185
ciutat en atur.
186 Redacció del Pla Estratègic de l'Economia Social i Solidària
187 Taula de ciutat per la Responsabilitat Social i Corporativa
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Ampliar els recursos per aquelles entitats, associacions o fundacions que fan de bancs d'aliments i garanteixen el subministrament a les famílies en risc de
vulnerabilitat, per poder donar resposta a l’increment de demanda. Millorar també la coordinació d'aquestes entitats, a través de Serveis Socials.
Desenvolupar un conveni marc per tot el mandat amb les entitats del Consell de l’Esplai de la ciutat, per tal de garantir la seva tasca social per garantir els drets
dels infants.
Desenvolupar les propostes de l’Observatori de la Infància de l’Hospitalet.
Desplegar polítiques destinades a cobrir les necessitats i requeriment de nous espais informals, com ara espais familiars.
Impulsar un programa de suport al cooperativisme i l’economia social d’acord amb el sector. / Reforçar i recolzar la presència i la feina de les entitats socioculturals de proximitat, que garanteixen la cohesió social i fan un servei molt important als nostres barris.
Treballar per dinamitzar i augmentar els recursos dels Eixos Comercials i les associacions de comerciants per potenciar i millorar el comerç.
Crear d’un pla específic d’impuls de l’Esport, realitzat conjuntament amb les entitats esportives de la ciutat.
Impulsar un sistema de beques per a la promoció de l'activitat esportiva, esport escolar i federatiu, degudament acreditat, destinat a fer front a les quotes
esportives dels infants i joves i gestionat a través de les entitats o associacions esportives. / Facilitar l’accés dels adolescents a l’esport, mitjançant subvencions
o mesures que eliminin barreres
Exigir a la Generalitat de Catalunya la transferència dels imports necessaris per a avançar el pagament de les subvencions compromeses amb les entitats de
lluita contra l'exclusió social, prioritzant aquelles que desenvolupin projectes a la ciutat de l'Hospitalet de Llobregat, per ampliar el seu marge d'acció per ajudar
les famílies més vulnerables
Realitzar un inventari amb les ajudes i subvencions que reben les entitats i associacions de la ciutat, reduint les aportacions a aquelles associacions que no
desenvolupin una activitat essencial en la lluita contra els efectes econòmics i sanitaris derivats de l'Covid-19.
Incrementar les ajudes i subvencions que reben les entitats i associacions de la ciutat que desenvolupin una activitat essencial en la lluita contra els efectes
econòmics i sanitaris derivats de l'Covid-19.
Treballar perquè abans de finalitzar la legislatura s'arribi a elaborar un gran Pacte Local amb el Tercer Sector Social que ja demanàvem el maig de 2015
Habilitar una línia de subvenció per a la reforma d'espais i/o locals de les entitats per tal d'adequar-se a les necessitats arran el COVID-19 i criteris
d'accessibilitat
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Habilitar una Oficina d'Entitats que ajudi al sector associatiu mitjançant recursos i assessorament a adequar-se als reptes i necessitats del sector (digitalització,
nous projectes) mitjançant formació i habilitació d'instruments
Posar a l'abast de les associacions i de les xarxes comunitàries la plataforma de participació per a donar a conèixer les seves iniciatives com, per exemple,
l'aïllament relacional davant futures pandèmies
Programa d'alfabetització digital (diferents nivells). Les biblioteques esdevenen les grans aliades de la capacitació competència digital de la societat
- Connectivitat de wifi gratuít a la ciutat /
- WIFI públic en equipaments, PAEs i espais públics lligats a equipaments /
- Accessibilitat a la xarxa de les famílies i els alumnes amb la creació de wiffi lliure a la ciutat. / - Pal·liar els dèficits de connectivitat de part de l'alumnat que
redueixin la "bretxa digital". Impulsar des de la municipalitat una connexió municipal oberta i gratuïta./ - Dotar la ciutat de xarxa Wifi gratuïta amb l'objectiu
d'ajudar tant potenciar el teletreball com l'educació online a la nostra ciutat. / Wifi de ciutat
- Accès universal digital a la ciutat
- Pla de formació en habilitats digitals per a gent gran /
- TIC i vellesa / Alfabetització digital. Impulsar la col.laboració de les empreses i emprenedors tecnològics de la ciutat amb els casals de gent gran o centres
culturals per ensenyar l’ús de les noves tecnologies a la gent gran (videotrucades, missatgeria, aplicacions…) / Augmentar l'oferta formativa per als nostres
majors orientada a facilitar les gestions administratives no presencials. / Incorporació de les noves tecnologíes per la gent gran per donar resposta a les seves
necessitats d'autonomia i relació social. Innovació del servei de teleassistència.
- Impuls de nous serveis assistencials amb innovació social i tecnológica per les persones grans i/ o amb dependència. Estudi diagnóstic dels nuclis de
convivència de 1 o 2 persones majors de 75 anys.
- El confinament ha mostrat les desigualtats socials que provoca la falta de connectivitat. Caldria ajudar a que tots els habitatges de la ciutat puguin disposar de
connectivitat per tal d'assegurar la igualtat d'oportunitats. / - Estudiar la connectivitat de wifi gratüit a comunitats i col·lectius vulnerables /
Bancs de prèstecs d'ordinadors i tablets
Desplegament FO municipal
Culturització digital
Accès universal digital a la ciutat
Instal·lar dispositiu per a fer Videotrucades per a Gent Gran en situació d'aïllament. Es pot fer com un voluntariat per a mantenir videotrucades.
El mateix estudi de FOESSA, recull la possiblitat de generació d'una escletxa digitat, la qual cal afrontar amb una estrategia coordinada. Proposa entre altres
coses, la necessitat de contemplar la connexió a internet, o disposar de dispositiu adequat, en determinats perfils poblacionals mes aliens a la realitat digital,
com per exemple la infancia (atenent a la necessitat de fer clases virtuals) . De no fer-se, pot derivar eb noves desigualtats territorials
Segons un estudi de la consultora Eixos, especialitzada en Comerç, es preveu (Barcelona) el tancament d'entre un 30 i un 60 % dels comerços com a
consequancia de la Covid-19. Cal pensar programes per evitar que això passi, i pal.liar en la mesura de lo possible aquest fet. Les tecnologies, poden ser un
aliat, tot i les dificultats que comporta i les amenaces dels grans operadors de venta-on line. No obstant, cal recolzar i promoure la incorporació del comerç de
proximitat en aquesta era digital.
Pla de suport a la transformació digital de microempreses, petits negocis i persones autònomes

215 Impuls i dinamització dels mercats municipals, amb un programa específic que permeti la digitalització i la implementació de sistemes de venda online.
Millorar la informació i la comunicació dels mercats municipals de l'Hospitalet amb la creació d'un portal/web i xarxes socials per millorar la difusió, informar i
216
visualitzar els seveis que s'ofereixen, així com les activitats i les campanyes que s'hi realitzen.
217 Impulsar la digitalització dels fons artístics municipals, i la programació d'activitats, visites i exposicions virtuals.
Impulsar un programa transversal per reduir la bretxa digital. / Establir una Pla d'Ajudes a les famílies amb menors que es troben en situació de pobresa digital.
/ Col·laborar amb la Generalitat per garantir a tots els alumnes d'educació obligatòria accès a dispositius amb connexió a internet per evitar l'escletxa digital. /
218 Combatre la bretxa digital existent a l'alumnat i les famílies per garantir la igualtat d'oportunitats en la educació, proveint de material i eines tecnològiques
necessàries per totes les famílies que ho necessitin / Crear un programa de compra informàtica agregada per fomentar la connectivitat i combatre l'escletxa
digital dels ciutadans, especialment de les persones amb menors en edat escolar
219 Fomentar les activitats d’oci, culturals i de lleure telemàtiques a la ciutat.
Avançar en la implementació de l'administració electrònica per a tots els tràmits, gestions i consultes amb l'Ajuntament. / Fomentar els tràmits administratius a
220 través de les trucades de vídeo per als ciutadans per evitar aglomeracions a les dependències municipals. / Fomentar els tràmits administratius telemàtics per
als autònoms i pimes per evitar aglomeracions a les dependències municipals.
Programa de suport per a la instauració i ampliació del comerç electrònic de proximitat. / Impulsar i promoure l'activitat econòmica local mitjançant la creació
221
d'una Plataforma web de comerç online a nivell local per facilitar les compres en el comerç de proximitat.
222 Facilitar formació i recursos a les famílies en la gestió de l’ús de les xarxes socials i internet per part dels menors d’edat
223 Estudiar una aplicació mòbil per a famílies amb agenda activitats i selecció per edats i interessos
224 Crear serveis comuns de xarxes, connexions, seguretat, ciberseguretat i formació
225 Programes de formació en habilitats digitals pels beneficiaris del programa de compra informàtica agregada
226 Creació de cuines comunitàries i menjadors populars com a espais oberts a l’intercanvi cultural i a la participació i convivència de les comunitats
Obrir espais comunitaris a cada barri on poder gestionar les donacions i re-distribució d’alimentació i altres necessitats i potencialitats dels barris que s’han
227 d’activar des de la confiança, la proximitat i l’activació de les qualitats i capacitats del veïnat en xarxes de reciprocitat per fer front col·lectivament a la
pandèmia
228 Impulsar les cures comunitàries i les implantació de programes de cures per a les cuidadores i dones grans
Estudiar la implementació del programa Radars, programa de cures comunitàries impulsant el rol actiu de Mujeres Unidas entre tierras (MUET) per caminar cap
229 al respecte i cura col·lectiva de la gent gran de la ciutat, prioritzant la possibilitat de que es puguin mantenir a les seves cases amb el suport coordinat del veïnat
i la professionalitat d’entitats d’economia social i solidària especialitzades en cures
230 Crear espais per a la reflexió juntament amb la gent de a peu i els agents involucrats sobre les cures, i el tipus d'atencions que volem i necessitem les persones.
231

Estudiar la implantació de punts de Wifi Gratis per tota la ciutat involucrant associacions i entitats per a distribuir des de les seves antenes wifi i amb el suport
de la infraestructura municipal per generar accés universal a la xarxa

232

Impulsar projecte de recuperació de hardware Informàtic i distribució dins de la comunitat educativa i l’alumnat amb problemes d’accés a material informàtic.
Projecte que inclou la instal·lació de programari lliure als equips informàtics reciclats. (Economia circular)

233 Impuls i divulgació del programari lliure dins de les institucions, entitats, i associacions amb visió de sobirania tecnològica i digital.
Suport a altres vies d'habitatge digne i accessible que donin resposta a la precarització de les condicions d'habitabilitat dels barris amb major densitat de
234 població, mitjançant la promoció d'altres règims de tinença i la cessió d'ús de parcel·les de terreny per a la implantació de projectes d'habitatge cooperatiu en
lloguer.

