
VOTA BARRI!
Escull entre les propostes

finalistes per millorar el barri
amb 200.000 euros.

Pots votar del 3 al 17 de juliol

  Presencialment
   (amb la presentació del DNI, NIE, passaport o carnet de conduir)

· Al Casal de Gent Gran de Can Ros.
· A peu de carrer als diferents espais 
  habilitats que trobaràs al barri.

  Des del teu mòbil, tauleta o PC  
  a www.svh.cat/decidimsvh



VOTA BARRI!

     Creació d’un servei d’atenció sanitària per a la gent 
  gran al Casal de Gent Gran de Can Ros o a un altre 
espai acordat, amb l’objectiu de  fer controls sanitaris 
de medicina preventiva a la gent gran dels barris 
de Can Ros i El Serral.

PRESSUPOST: 30.000 euros

Atenció sanitària preventiva 
per a la gent gran1

     Contractació de personal especialitzat per fer una 
  anàlisi dels problemes de civisme i convivència dels 
barris de Can Ros i El Serral per dissenyar i posar en 
marxa les accions que han de donar resposta a les 
dificultats detectades.

PRESSUPOST: 100.000 euros

Pla de civisme i convivència

Pots votar del 3 al 17 de juliol

  Presencialment (amb la presentació del DNI, NIE, passaport o carnet de conduir)

· Al Casal de Gent Gran de Can Ros.
· A peu de carrer als diferents espais habilitats que trobaràs al barri.

  Des del teu mòbil, tauleta o PC a www.svh.cat/decidimsvh
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VOTA BARRI!
Pots votar del 3 al 17 de juliol

  Presencialment (amb la presentació del DNI, NIE, passaport o carnet de conduir)

· Al Casal de Gent Gran de Can Ros.
· A peu de carrer als diferents espais habilitats que trobaràs al barri.

  Des del teu mòbil, tauleta o PC a www.svh.cat/decidimsvh

     Contractació de personal especialitzat per dissenyar  
  i executar un procés que faciliti i acompanyi la gestió 
col·laborativa d’un casal cívic al barri de Can Ros 
o El Serral. La proposta inclourà el suport jurídic per 
formalitzar legalment la col·laboració entre l’Ajuntament 
i les entitats, la formació de  les diferents persones 
implicades, la dotació d’eines de treball, la coordinació i 
gestió i la programació d’activitats, entre altres aspectes.

PRESSUPOST: 100.000 euros

Casal cívic de gestió 
col·laborativa

     Creació d’una xarxa de persones voluntàries que  
  facin petites reparacions domèstiques a persones 
del barri amb dificultats econòmiques.

PRESSUPOST: 60.000 euros

Xarxa de manetes voluntaris: 
“Ñapas”
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VOTA BARRI!
Pots votar del 3 al 17 de juliol

  Presencialment (amb la presentació del DNI, NIE, passaport o carnet de conduir)

· Al Casal de Gent Gran de Can Ros.
· A peu de carrer als diferents espais habilitats que trobaràs al barri.

  Des del teu mòbil, tauleta o PC a www.svh.cat/decidimsvh

     Contractació de personal especialitzat per dur 
  a terme el disseny d’un pla d’acció sobre drogues que 
incorpori una anàlisi de les principals problemàtiques 
als barris de Can Ros i El Serral i una programació 
d’accions a executar per donar resposta a les 
necessitats detectades.

PRESSUPOST: 50.000 euros

Pla d’acció sobre drogues 

     Creació d’un servei que incorpori activitats  
  d’informació, de formació i d’oci que permetin la 
inclusió de la diversitat funcional i l’acompanyament 
puntual a persones en situació de dependència.

PRESSUPOST: 100.000 euros

Servei d’atenció a persones 
en situació de dependència
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