Bloc A. La visió
1. Descriu breument la situació actual de la qual parteix el teu districte
2. Quina seria la situació que creus possible aconseguir al final del mandat?
3. Escull els 3 verbs (accions) que vols que siguin clau a l'hora de desenvolupar el teu
mandat (p. ex. escoltar, negociar, implicar, promoure, lluitar, innovar, crear, integrar,
cuidar...)
Bloc B. Programa – aspectes generals
1. De les 44 mesures de la versió inicial del programa, indica’n 3 que creguis que són
prioritàries per al teu districte i explica breument per què.
2. Escull una de les mesures que has esmentat i explica'ns com treballaries per ajudar a
concretar-la / dur-la a terme en el teu districte
3. Amb quins agents, entitats, etc. creus que seria imprescindible explicar per concretar / dur
a terme aquesta mesura?
Bloc C. La coordinació i l'especificitat
1. Si haguessis de coordinar-te per a alguna iniciativa concreta amb un altre districte, quins
passos donaries?
2. I per coordinar les polítiques de districte i les polítiques globals de ciutat?
3. Com abordaries les diversitats i particularitats dels barris?
Bloc D. Participació ciutadana
1. Pots explicar-nos breument els òrgans, mecanismes, espais, etc. de participació ciutadana
més rellevants del teu districte (*consells; audiències; comissions de treball i seguiment;
plans, projectes o processos especials; etc.)?
2. En quins equipaments del teu districte creus que podrien buscar-se formes de gestió
públicocooperatives o públicocomunitàries i amb quines entitats ho treballaries (mesures
3.13 i 4.10 del programa)?
3. Quin paper li dónes al *PAM (Programa d'Actuació Municipal) i al *PAD (Programa
d'Actuació de Districte) a l'hora d'identificar i planificar les actuacions principals que cal
realitzar durant el mandat? Com creus que es pot incorporar a la ciutadania en aquest
procés?
Bloc I. Ciutat més humana
1. On i com podrien concretar-se en el teu districte les mesures 3.8 i 3.9 del programa?
3.8. Retornar els carrers als vianants, fomentant les súperilles, ampliant les zones de
velocitat restringida a 30 km/h i promovent la mobilitat a peu i amb bicicleta.
3.9. Fomentar l'oci, el joc i l'esport a l'aire lliure per a tothom tancant la circulació
motoritzada en carrers principals que connectin tota la ciutat els diumenges al matí (com
Bogotà)
2. Quins són els principals reptes en matèria educativa en el districte?
3. I respecte a la gent gran?
Bloc F. Canvis estructurals
1. Quins criteris específics per al teu districte hauria de seguir una reorientació de Barcelona
Activa (mesura 2.6)?
2. Quins són els principals reptes per al petit comerç del districte?
3. Explica breument els 3 projectes principals d’infraestructures, urbanístics o d'edificació
que més afecten el teu districte i com es posicionaria el districte sobre aquest tema
Bloc G. Emergència social
1. Quins creus que són en el teu districte els col·lectius més afectats per la situació actual
d'emergència social?
2. Què pots explicar-nos de la situació del servei de menjador escolar en el teu districte?
3. I respecte als desnonaments i la pobresa energètica?

