Camp 7 Desenvolupament de programes que comportin millora
social, urbanística i econòmica del barri
Actuació 7.2: Igualtat d’oportunitats
Programa 7.2.5: Potenciació del paper dels joves al barri
Emplaçament o lloc on es realitzarà l’actuació:
Locals socials.
Descripció de l’actuació:
Activitats del programa 13 Progrés.
Potenciació de l’associacionisme dels joves
Espai de trobada per majors de 18 anys
Objectius:
Promocionar la figura dels joves en el barri per tal que s’impliquin en el seu espai de
convivència. Visualitzar el potencial d’aquest sector jove a la resta de veïnes i veïns
del barri.
Beneficiaris:
Joves de 18 a 35 anys.
Dotació econòmica prevista:
16.400’00 "
Any
Ajuntament
Fons
Altres
2011
3.400’00"
3.400’00"
2012
4.800’00"
4.800’00"
Calendari de desplegament:
2011 / 2012
Organisme o àrea responsable:
Area de Joventut.
Indicadors de realització:
Número de trobades realitzades amb els joves, número de trobades realitzades entre
els joves i la resta d’associacions, tràmits realitzats per la constitució d’una associació
de joves del barri.
Indicadors de resultat/impacte:
Participació dels joves en els activitats comunitàries del barri, constitució d’una
associació de joves en el barri.

Camp 7: Desenvolupament de programes que comportin millora
social, urbanística i econòmica del barri
Actuació 7.2: Igualtat d’oportunitats
Programa 7.2.6: Foment de les polítiques d’emancipació
Emplaçament o lloc on es realitzarà l’actuació:
Locals socials.
Descripció de l’actuació:
Dotar al barri dels recursos necessaris amb les serveis i professionals perquè els
joves puguin tenir al seu abast la informació necessària per la seva emancipació.
Programar serveis d’atenció personal i xerrades sobre temes diversos : formació,
habitatge, ocupació, salut
Objectius:
Oferir als joves la informació adequada i el suport professional per a la seva
emancipació
Beneficiaris:
Joves de 18 a 35 anys.
Dotació econòmica prevista:
12.000’00 "
Any
Ajuntament
Fons
Altres
2011
3.000’00"
3.000’00"
2012
3.000’00"
3.000’00"
Calendari de desplegament:
2011 / 2012
Organisme o àrea responsable:
Area de Joventut.
Indicadors de realització:
Número de sessions realitzades per els professionals sobre diversos temes (habitatge,
treball, formació, salut,...) Número d’entrevistes realitzades.
Indicadors de resultat/impacte:
Número de joves atesos, demanda dels joves sobre altres qüestions, número de
derivacions realitzades de forma satisfactòria.

