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HABITATGE / URBANISME / ESPAI PÚBLIC / SEGURETAT
L’accés a l’habitatge és una de les principals causes de desigualtat i discriminació. Els canvis en l’estructura familiar, la diversitat de les unitats de convivència
o l’envelliment també generen noves necessitats que cal tenir en compte. L’urbanisme, d’altra banda, ha de perseguir que els pobles i les ciutats siguin més
igualitaris, uns llocs on la interacció entre ciutadans i ciutadanes de totes les condicions sigui possible i on s’eviti la segregació tant com es pugui. Un espai
públic de qualitat, pensat per a tothom, que representi tothom, que sigui compartit i defensat per tota la ciutadania és una eina fonamental per a la
convivència. Podem pensar sobre tots aquests temes i més i fer propostes aquí.

Què estem
fent?

Igualtat

Diversitat

Què estem fent per la igualtat?

Què estem fent pel coneixement i el
reconeixement de la diversitat?

Com podem fer efectiu el dret a
l’habitatge per als col·lectius
vulnerables?
Habitatge/
urbanisme/
espai públic
/ seguretat
(exemples
per debatre)

Què
podem fer?

Com podem evitar la discriminació que
pateixen moltes persones quan busquen
habitatge pel fet de ser identificades
amb un grup minoritari?
Com podem dignificar la situació de les
persones que viuen en infrahabitatges?
Com ho podem fer perquè totes les
persones coneguin els seus drets
respecte a l’obtenció i el manteniment
de l’accés a l’habitatge?

Com podem fer accessible l’espai públic i
els equipaments a totes les persones amb
diversitat funcional?
Quins canvis en les unitats de convivència i
familiars caldria reflectir en les polítiques
d’habitatge?
Quina diversitat en l’ús de l’espai públic
cal incorporar? Nous esports, noves
celebracions, noves necessitats d’espais
de trobada...
Com podem reconèixer els grups
minoritaris i la diversitat en els elements
significatius de l’espai públic
(nomenclatura, escultures...)?
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Interacció positiva
Què estem fent per fomentar la
interacció positiva?
Com podem promoure la interacció
positiva en determinats pisos i escales
de veïns?
Com podem combatre la segregació
residencial?
Com podem fomentar un ús
convivencial de l’espai públic? I el
compromís de tota la ciutadania en la
seva defensa?
Com podem fomentar la participació
dels grups minoritaris en les entitats i
els moviments veïnals?
Com podem tenir en compte totes les
veus en la definició de polítiques de
civisme?

