
DINAMITZACIÓ DE LA PISTA DEL 
PARC DE LA FONERIA

DESTINATARIS PRESSUPOST

Es proposa tenir un/a dinamitzador/a 
per fer activitats esportives (partits, 
competicions...)

Contractació d’un/a monitor/a amb estudis 
relacionats amb l’esport i per a la compra 
de materials (pilotes, petos, cons, etc.)

Famílies del barri 22.000 euros



DESTINATARIS PRESSUPOST
60.000 euros

FESTA JOVE – PROGRAMACIÓ 
D’ACTIVITATS PER A JOVES

Programació de lleure per als caps de 
setmana o bé per a un mes a l’any. 
Aquest servei s’hauria de prestar en algun 
local de la barriada i aprofitar també els 
espais a l’aire lliure existents. 
A més, caldria contractar un/a 
dinamitzador/a o monitor/a per planificar 
el servei i coordinar-lo.

Joves de 18 a 35 anys 



DESTINATARIS PRESSUPOST
98.000 eurosJoves entre 14 i 29 anys 

INSERCIÓ LABORAL DE JOVES A 
TRAVÉS DEL MOVIMENT CULTURAL 
DEL HIP-HOP
Formació de monitor de lleure adreçada a un grup de 
joves de la Vinyala, amb continguts del moviment 
cultural del hip-hop.

Contractació d’un/a monitor/a de lleure per a la 
dinamització de l’skatepark amb una programació 
d’activitats basades en la promoció de l’skate, la música 
rap i el grafit. 

Convocatòria d’un concurs d’art urbà per pintar les 
persianes dels comerços del barri. Es premiarà la millor 
obra amb una beca de formació en art urbà, grafit, 
disseny gràfic o matèries  similars.



Sessions de gimnàstica de baixa intensitat amb 
l’objectiu d’aconseguir un benestar físic. 
Les sessions les duria a terme un/a professor/a 
o monitor/a de gimnàstica per a la gent gran

Servei de podologia a càrrec d’un/a podòleg/òloga, 
que s’oferiria tres hores a la setmana. 

Servei d’assessorament fiscal a càrrec d’un/a 
assessor/a fiscal, que s’oferiria dues hores a la 
setmana.

DESTINATARIS PRESSUPOST
32.000 eurosPersones a partir 

de 65 anys 

ACTIVITATS I SERVEIS 
PER A LA GENT GRAN



DESTINATARIS PRESSUPOST
150.000 euros

CENTRE DIARI

Les famílies del 
barri, principalment 

Creació d’un centre socioeducatiu a càrrec d’un 
equip de professionals de l'educació i del lleure, 
on es dugui a terme una tasca preventiva i 
d’acompanyament i s'ofereixin recursos i 
activitats formatives per a les famílies del barri i, 
especialment, per als infants i els joves. 
S’hi haurien de preveure activitats diverses, com 
sessions de suport escolar, tallers formatius, 
activitats d’esbarjo, organització de grups de 
suport mutu, entre d’altres.



Organització d’un taller de ràdio a càrrec 
de professionals d’aquest àmbit.

Es facilitarà conèixer el funcionament i 
les característiques de les emissores de 
ràdio més properes i el llenguatge 
periodístic de la mà de professionals 
d’aquest àmbit.

DESTINATARIS PRESSUPOST
4.000 eurosJoves de 12 a 18 anys 

TALLER DE RÀDIO



Creació d’un servei d’acompanyament 
socieducatiu per als adolescents i joves a partir 
dels seus interessos i les seves necessitats. 

El servei estaria format per dos/dues 
educadors/res  socials que haurien d’intervenir 
directament al carrer des de tres vessants: 
acompanyament individual, intervencions 
grupals i connexió amb la comunitat, amb 
contactes  amb altres entitats i institucions del 
territori per conèixer-les i coordinar-s’hi.

DESTINATARIS PRESSUPOST
100.000 eurosJoves de 12 a 25 anys 

EDUCADORS I EDUCADORES DE 
CARRER PER A JOVES I ADOLESCENTS



Classes sobre reparacions de la llar i 
maquinarià  perquè el veïnat pugui 
contractar el personal que ha rebut 
aquesta formació per fer petites 
reparacions domiciliàries.
Les sessions, d’una durada total de 
100 h, les duria a terme un/a 
professional freelance en una aula taller.

Qualsevol persona que 
desitgi iniciar-se en les 
matèries esmentades. 
DESTINATARIS PRESSUPOST

11.800 euros

GRUP OCUPACIONAL PER A 
JOVES I PERSONES EN ATUR


