PROPOSTES FETES

ESPAI PRESENCIAL PLAÇA CARME LLINÀS
1. Projecte d’inserció laboral per a joves.
2. Aprenentatge llengua catalana al barri: parelles lingüístiques, grups de conversa, altres
3. Cinema a la fresca a l’estiu.
4. Programació d’activitats pel Casal de gent gran: gimnàstica, jocs de taula, altres.
5. Classes d’informàtica per a totes les edats.
6. Servei d’assessorament fiscal
7. Projecte de formació i inserció laboral per a joves per a dinamitzar l’skate park del barri

ESPAI PRESENCIAL ESCOLA LA VINYALA
1. Projecte de formació i inserció laboral per a joves per a dinamitzar l’skate park del barri
2. Casal o centre obert per a infants de 3 a 18 anys
3. Descentralització del servei d’assessorament i orientació laboral per a joves
4. Rutes saludables: projecte comunitari de foment d’ús de camins per caminar i córrer.
5. Patis oberts al barri amb dinamització.
6. Casal Cívic per a totes les edats.
7. Activitats lúdiques en català: de ràdio i música
8. Concurs de customització persianes comercials amb beca formativa
9. FJ: festa jove amb programació esportiva, cultural i de lleure per a joves i infants.
10. Mercats solidaris per autofinançar activitats al barri
11. Voluntariat per un barri net.
12. Tallers formatius pràctics i gratuïts: dansa, robòtica, maquillatge, etc.
13. Servei podòleg i dentista per la gent gran

ESPAI PRESENCIAL PISTA DE LA FONERIA
1. Projecte de formació i inserció laboral per a joves per a dinamitzar l’skate park del barri
2. Casal o centre obert per a infants de 3 a 18 anys
3. Servei de podòleg per al Casal de Gent Gran
4. Dinamització d’horts urbans
5. Pla de convivència o comunitari
6. Dinamització Pista de la Foneria: esportiva, cultural, lúdica, solidària, igualitària
7. Customització persianes comercials amb beca formativa per a joves artistes

ESPAI VIRTUAL DECIDIM SVH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Ampliació de les voreres
Millores en l’enllumenat
Millores en l’aparcament del carrer Claverol
Millores al solar dels carrers García Lorca- Sant Josep
Modernització de les instal·lacions esportives del barri
Millores als semàfors de la carretera de Sant Boi
Acompanyament sanitari per a la gent gran
Millores a les pistes esportives del barri
Creació d’aplicacions tecnològiques: acompanyament gent gran, cerca de feina, cerca i oferta de segona mà
Casal d’estiu per a infants de 0 a 3 anys
Balcons pel barri
Millores d’accessibilitat a l’estació
Augment de bancs i ombres al barri
Casal d’estiu per a infants de 0 a 3 anys la última setmana de juliol
Millores als parcs del barri
Servei d’educadors de carrer pel barri

PROPOSTES FINALISTES

ASSSEMBLEA ORDINÀRIA PLAÇA CARME LLINÀS
1. Projecte d’inserció laboral per a joves.
2. Aprenentatge llengua catalana al barri: parelles lingüístiques, grups de conversa, altres.
3. Cinema a la fresca a l’estiu.
4. Programació d’activitats pel Casal de gent gran: gimnàstica, jocs de taula, altres: 16 suports. A aquesta proposta
se li fusiona per consens la proposta 6.
5. Classes d’informàtica per a totes les edats.

ASSEMBLEA ORDINÀRIA ESCOLA LA VINYALA
1a. Voluntariat per un barri net.
2a. Casal o centre obert per a infants de 3 a 18 anys
3a. Patis oberts al barri amb dinamització
4a. FJ: festa jove amb programació esportiva, cultural i de lleure per a joves i infants
5a. Activitats lúdiques en català: de ràdio i música

ASSEMBLEA ORDINÀRIA PISTA DE LA FONERIA
1. Projecte de formació i inserció laboral per a joves per a dinamitzar l’skate park del barri i educar en el marc de la
cultura del hip hop (rap, grafiti, skate, dj)
2. Pla de Convivència
3. Dinamització Pista de la Foneria

ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA CASAL DE GENT GRAN
1.
2.
3.
4.

Acompanyament sanitari per a la gent gran
Creació d’aplicacions tecnològiques: acompanyament gent gran, cerca de feina, cerca i oferta de segona mà
Casal d’estiu per a infants de 0 a 3 anys
Servei d’educadors de carrer pel barri

