CIUTAT VELLA OBERTA i SALUDABLE

#ciutatvellaobertaisaludable
#amicsdelcarme

I tu... què en penses?
Et convidem a opinar sobre les propostes que fem d’eixida, i
aportar- ne d’altres que consideres imprescindibles perquè
Ciutat Vella siga un espai lliure, obert i saludable.

>

El 20 de juny, a partir de les 11.00 al mercat de Mossèn Sorell
arreplegarem les enquestes fetes a mà.
També ens la pots fer arribar pel Facebook, Twitter o el web. Hi
trobaràs l’enllaç per complimentar l’enquesta.
www.amicsdelcarme.com
(+34) 634 603 568
@AmicsDelCarme

Amics del Carme

Construïm la nova normalitat als barris
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CIUTAT VELLA OBERTA i SALUDABLE
Construïm entre totes la nova normalitat als barris.
Volem barris oberts, sostenibles i saludables per a tots:
residents i visitants. Reclamem un compromís ferm amb
la recuperació d’un espai públic lliure, de qualitat i obert al
trànsit pacífic de persones.

Però a partir del 30 de juny començarà la tan esperada
nova normalitat. Acabaran certes restriccions socials i
econòmiques. Tot i mantenir-se la vigilància epidemiològica,
es reforçarà el sistema sanitari i es mantindran mesures
d’autoprotecció de la ciutadania.
Reprenem la nostra vida normal però la COVID-19 segueix ací.
Per això cal prestar una especial atenció al nostres hàbits i
comportaments socials, i pensar a adquirir-ne de nous.

1. Establir un mínim de tres metres de pas en totes les voreres
i carrers de vianants. Deixar sempre lliure d’obstacles almenys
el 50% de l’espai públic i, en entorns monumentals protegits,
ocupar només el 20% de l’espai disponible.
2. Activar ja les càmeres de control del trànsit rodat. Limitar
l’estacionament i assegurar el compliment dels horaris de
descàrrega de mercaderies.
3. Mantindre nets i en condicions els jardins, reservant-los com
a espais d’encontre per a menuts, veïns i vianants.
4. Avaluar els fluxos d’accés de persones per tal d’evitar
concentracions excessives que impliquen riscos per a la salut.
5. Assegurar la transparència i rendició de comptes en la Junta
de Districte sobre el nivell de compliment de les mesures a dur
a terme.

Afig aquelles altres propostes que consideres necessàries.

La nova normalitat implica nous usos i nous costums de
relació social. No és només un compromís personal. L’hem
de construir entre totes i tots al carrer, a l’espai públic.
Necessitem tindre barris oberts, sostenibles i saludables.
Ara i per al futur.
Com ho fem? Què proposes?
Amics del Carme et convida a mirar al teu voltant, el teu dia
a dia, i a pensar què cal fer o millorar perquè el teu carrer, el
teu barri i la teua ciutat, siguen llocs saludables que generen
benestar i bon veïnatge.

Gràcies per participar.

I tu... què en penses?

Normalitat amb nous hàbits.
La pandèmia que recorre el món ha posat en evidència la
nostra fragilitat i la vulnerabilitat de la nostra forma de vida.
Li hem fet front amb l’estat d’alarma i confinant-nos durant
mesos per evitar el col·lapse del sistema sanitari i un nombre
major de víctimes.

I tu... què en penses?
A continuació et presentem les nostres propostes.
Digues què en penses:

