
 

 
 
 
 
 

 

AJUNTAMENT DE GIRONA 

PRESSUPOSTOS PARTICIPATS DELS BARRIS 2016 
Servei Responsable: Serveis Socials (Xarxa de Centres Cívics) 

--------------------------------------------------------------- 

NOM PROJECTE: Dinamització del local social del barri 

de Sant Ponç 

NOM BARRI: Sant Ponç 

--------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

NOM BARRI: 

Quantitat assignada al barri: 35.294,12 € 
------------------------------------------------------------------------------------ 

 

PROPOSTA VEÏNAL: 

L’Associació de veïns ha fet la proposta de dinamitzar el local social del 

barri de Sant Ponç coordinament amb el Centre Cívic Ter. 

 

LOCALITZACIÓ DE LA PROPOSTA: 

(es pot adjuntar mapa localització) 

 
 

 

 



 

 

 

 

INFORME TÈCNIC: 

VALORACIÓ TÈCNICA: 
1. Projecte a un any que es puguin valorar els resultats i assumir-ne a 

posteriori la dinamització des de l’associació de veïns i els serveis 
ordinaris del territori. 

2. Dinamització del Local Social de l’AV de Sant Ponç a partir d’una 
entitat vinculada al territori amb la finalitat que la tasca es quedi 
en el territori i ja tingui els vincles per començar a desenvolupar el 
projecte. 

3. Vetllar per trobar una estructura entre l’AV de Sant Ponç i les 
propostes que es poden articular al Local Social amb persones 
referents de cada una d’elles que faciliti l’autonomia de la 
proposta a un any vista. 

4. Diagnosi de necessitats i propostes a partir d’algun sistema de 
porta a porta i enquesta a veïns. 

5. Dinamització d’espais de trobada i casals educatius... a proposta 
de persones del barri que puguin ser autogestionats a mig plaç. 
Segons l’associació de veïns hi ha propostes; però ells no en 
poden fer el seguiment. Quan estiguin arrencades partim del 
supòsit que podran funcionar de forma autònoma. 

6. Dinamització de cursos i tallers dins del marc de la programació 
del centre cívic Ter. Hauran d’estar en el marc normalitzat de la 
resta d’equipaments de la ciutat. 

7. A través de referents detectats a la diagnosi o persones que 
vulguin referenciar espais de trobada i/o cursos i tallers veïns del 
barri enfortir l’AV de Sant Ponç a través de vocalies o grups de 
treball per temes concrets. 

8. Reforçar a l’AV en la seva presència i vinculació del barri amb el 
Sector de l’Esquerra del Ter. 

 
 

 

PRESSUPOST ACTUACIÓ: 

TOTAL (IVA Inclòs)= 11.000,- € 

 


