Els Plans Comunitaris a Tarragona han iniciat una nova etapa aquest any 2010.
La Generalitat de Catalunya a través del Dep. de Governació i Administracions
Públiques (Secretaria d’Acció Ciutadana) ha apostat des de fa anys per
aquests

Plans

i

l’Ajuntament

de

Tarragona

aposta

ara,

per

seguir

desenvolupant-los en diferents zones de la nostra ciutat com són Sant
Salvador, Torreforta i Riu Clar.

Des del mes de març l’Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona és qui
en porta la seva gestió.
Els PDC són una estratègia d’intervenció social i territorial que, mitjançant un
procés participatiu conjunt de tots els agents implicats, vol donar respostes
globals a les necessitats d’una comunitat, amb la finalitat de millorar la qualitat
de vida del conjunt de la població del territori.
Les línies de treball del PDC són en general, les següents:
Línies

TERRITORI

EDUCACIÓ

Objectius


Cohesió Zona Ponent i Sant Salvador i vertebració amb la ciutat



Millorar l’adequació, manteniment i l’optimització dels
equipaments i espais



Millorar la convivència i el civisme en l’espai públic.



Revaloritzar el fet educatiu en la població.



Educació en valors, convivència i civisme.



Promoure recursos i alternatives ocupacionals i de formació per a
l’ocupació.

SALUT



Optimitzar l’oferta de recursos d’educació i temps lliure.



Promoure l’educació en hàbits saludables



Promoure l’ús adequat dels recursos sociosanitaris



Millorar les respostes de les administracions/serveis a
problemàtiques sociosanitàries



Millorar les condicions de vida de la gent gran



Relacionar malaltia i territori: contaminació i salut de la població.

ACCIONS
CONJUNTES PER
NECESSITATS
CONJUNTES

VERTEBRACIÓ
AMB LA CIUTAT

ORGANITZACIÓ

FOMENTAR
VALORS DE
CONVIVENCIA
I CIVISME

POTENCIAR
L’AUTONOMIA
DE LES PERSONES

POTENCIAR LA
INFORMACIÓ I
LA PARTICIPACIÓ



Millorar l’organització veïnal



Promoure la participació ciutadana



Circulació de la informació als barris



Relació Ajuntament-barri



Relació amb altres institucions ( Generalitat)



Consolidar el Pla Comunitari i la implicació i recolzament dels
diferents agents.

L’èxit de funcionament dels Plans de Desenvolupament Comunitari són els
veïns/es dels barris que participen activament a través de les entitats.

Són aquests representants de les entitats, col·lectius, associacions els que
tenen un contacte diari amb els problemes dels barris, i són ells els que millor
saben i decideixen quins projectes es poden posar en marxa per millorar la
cohesió social i la qualitat de vida dels veïns.

