
MODEL D'ELABORACIÓ DE PROPOSTES TAULES DE TREBALL.

PRESSUPOSTS PARTICIPATIUS.

QUÈ? Descripció de la proposta. Accions/actuacions concretes.

17. Zona oci per a joves 12-17 anys. Espai físic per a reunir-se, fer esport, amb llum i 
tapat. Zona av. de Catalunya / c. de Méndez Núñez 

19 Zona oci per a joves 12-16 i habilitar pista darrere del Casal Municipal

Bàsicament a per a joves 12-16 anys, que no tenen i no saben on acudir per fer 
activitats conjuntes. 

PER QUÈ? Justificació de la necessitat.

Els xiquets d'aquestes edats (12-16) tenen pocs llocs al poble on acudir per a divertir-
se. És necessari que la joventut tinga un lloc que el senta seu per desenvolupar les 
seues jornades culturals (teatre, xarrades, vetllades...), festes (que no siga acudir a les
penyes que, per edat, no poden), organitzar festa de Cap d'Any, petits concerts, etc. 

La plantegem com a complement a les activitats de Generacciò que du a terme la 
Regidoria de Joventut i mentre no és faça el casal jove, que recull el programa Edusi.

PER A QUÈ? Objectius I resultats. PER A QUI? Beneficiaris/àries

1) Perquè es bo que tinguen un punt de reunió fix per acudir-hi a fi de facilitar aquesta 
àrea i a la vegada la integració social i relacions humanes.

2) Es cultivaria l'ambient de barri i esplai del poble, com abans es feia, amb les seues 
reunions socials i permetria conèixer als joves gent nouvinguda.

3 ) Per a tota la joventut 12-16 anys, associacions o col·lectius que vulguen fer coses 
d'aquest tipus. 

COM? Metodologia



La pista esmentada no està als afores del poble i té el Casal Municipal al costat. A 
més, es pot disposar de llum, es pot posar escenari si cal i està a l'abast de tots.

Podrien fer-se petites competicions esportives, de ball, assajos musicals…

La zona de l'av de Catalunya/ c. de Méndez Núñez és més problemàtic, ja que és un 
terreny difícil d'utilitzar per la seva singularitat.

Com està pendent per part del Departament de Joventut fer actuacions en aquest  
àmbit ho plantegen com a complement o mentre és faça el casal jove o el que estiga 
previst fer.

QUAN? Temporalització /cronograma

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes6 Mes 7 …
Act. 1
…

QUANT? Pressupost

No caldrien moltes despeses, ja que tan sols caldria arreglar el terra, instal·lar uns 
punts de llum i posar un tendal per fer festes en hivern o estiu, si escau.


