
 

 
 
 
 

 

AJUNTAMENT DE GIRONA 

PRESSUPOSTOS PARTICIPATS DELS BARRIS 2018 

Servei Responsable: Participació 

Altres serveis que hi col·laboren: --- 

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

NOM PROJECTE: Projecte Espai infantil de lleure i 

cultura del barri de Sant Pau (Pauleca) 

 

NOM BARRI: Pla de Palau – Sant Pau 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NOM BARRI: Pla de Palau – Sant Pau 

Quantitat assignada als barris: 48.037,68 € 

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

PROPOSTA VEÏNAL: 

La creació d’un espai infantil de lleure i cultura al barri, on els 

infants poguessin accedir a un seguit d’activitats de lleure i 

culturals, complementàries a la seva formació escolar, un cop 

acabat el seu horari lectiu. 

La pretensió va ser inicialment, i continua essent, després de 

cinc anys de funcionament, l’existència en el territori d’un 

espai obert a tots els nens del barri, on, a part d’accedir a 

formació complementària,  convisquessin sota els principis  de 

la solidaritat, el respecte i la tolerància. 

 

INFORME TÈCNIC: 

La Secretaria Municipal va emetre un informe el 26 de maig de 2017 on 

exposava que les propostes i els projectes amb finalitats d’interès 

general (socials, educatives culturals i d’altres) però de caràcter 

particular o privat perquè es desenvolupen a iniciativa de les 

associacions de veïns i d’altres entitats privades de regular d’acord amb 

la Llei General de Subvencions i el procediment d’atorgament de les 

subvencions ha de ser de concurrència competitiva. 

Per aquest motiu, la Junta de Govern Local en sessió de 16 de febrer de 

2018, va aprovar les bases específiques per a l’atorgament de 

subvencions en règim de concurrència competitiva destinades a 

projectes socials, educatius, culturals i d’altres en el marc dels 



 

Pressupostos Participats dels Barris, per als quals hi ha reservada una 

partida de 200.000 €. 

Els projectes d’aquest tipus que heu presentat les associacions de veïns i 

altres entitats  de barri a les primeres assemblees s’han d’adequar al que 

estableixen aquestes bases per tal que siguin viables i puguin ser 

sotmesos a consulta entre l’11 i el 24 de juny.  

Durant el mes de juny s’aprovarà la convocatòria en règim de 

concurrència única i exclusiva per als projectes votats que hagin sortit 

escollits en aquesta consulta, d’acord amb el que preveuen les bases 

reguladores específiques aprovades. 

Es podran presentar les sol·licituds des de l’endemà de les votacions i fins 

a la data que estableixi la convocatòria. 

La quantitat de la subvenció serà coincident amb quantitat 

subvencionable del pressupost que heu previst per a aquest projecte 

d’acord amb el que estableixen les bases específiques. 

Els projectes es poden finançar, a més de mitjançant la subvenció, amb 

fons propis de les entitats o amb recursos privats sempre que els ingressos 

totals no excedeixin del cost del projecte. 

Pel que fa a les despeses subvencionables, tal com estableixen les bases 

reguladores, seran les que, de manera inequívoca, responguin a la 

naturalesa de l’activitat subvencionada i resultin estrictament 

necessàries per a la seva realització. No s’admeten les despeses 

destinades a finançar l’activitat ordinària del beneficiari o les seves 

despeses generals. Seran subvencionables només les despeses que es 

realitzin en el termini establert a la convocatòria i es poden imputar 

despeses directes i despeses indirectes. 

Es consideren despeses directes subvencionables: 



 

a. Les retribucions del personal necessari per a executar el projecte 

subvencionat. 

b. El lloguer de les instal·lacions on es desenvolupen les activitats 

previstes en el projecte subvencionat. 

c. Les despeses d’adquisició de béns inventariables necessaris per al 

projecte. El període durant el qual el beneficiari haurà de destinar-los a 

una finalitat concreta és de 5 anys en cas de béns inscriptibles en un 

registre públic i de dos anys per a la resta de béns. 

d. Les assegurances d’accidents i de responsabilitat civil que cobreixen 

les activitats. 

e. Les despeses de transport i de publicitat dels projectes. 

D’altra banda, es consideren despeses indirectes que poden ser 

subvencionades les següents: 

a. Les despeses per gestionar i executar el projecte: despeses 

d’administració, d’assessoria, de gestoria fiscal i laboral, etc... 

b. Altres despeses com ara energia elèctrica, aigua, clavegueram, 

calefacció i climatització, missatgeria, correu, neteja i vigilància, o bé 

altres despeses no especificades anteriorment associades a l’execució 

del projecte. 

Un cop estudiada la proposta presentada per l’entitat es valora 
positivament la seva execució perquè s’adequa a les bases de 
subvenció aprovades. 
No obstant, com les despeses indirectes no poden superar el 20% del 

pressupost presentat la quantitat subvencionable serà 45.944 €. El 

projecte contempla despeses indirectes per valor de 9.400 € i només es 

poden imputar 9.316,40 € (correspon al 20% de cost total del projecte). 

Per tant , aquesta diferència de 83,60 € haurà d’anar a càrrec de 

l’entitat. 

 

 



 

 

PRESSUPOST ACTUACIÓ: 

Pressupost del projecte presentat: 46.582 € 

Quantitat subvencionable: 45.860,40 € 

(S’annexa el projecte presentat per l’entitat)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
PROJECTE “ESPAI INFANTIL 
DE LLEURE I CULTURA DEL 

BARRI DE SANT PAU”  
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1.-CONTEXT I JUSTIFICACIÓ 
 

Aquest projecte va sorgir i es va engegar fa cinc anys, arran de la iniciativa 
del consistori d’implantar uns pressupostos participatius que va comportar que, a 
cada barri, i tenint en compte un seguit de criteris relatius a extensió, població...etc, 
se li atorgués una partida dinerària que, les entitats del territori van proposar a què 
volIen destinar.  
 

En aquest context, l’Associació de Veïns de Sant Pau, que porta molt de 
temps treballant al barri, i viu amb preocupació les dificultats econòmiques de la 
ciutadania del territori -provocades per la cojuntura de crisi que fa anys 
s’arrossega-, va creure convenient destinar la quantitat que corresponia a Pla de 
Palau-Sant Pau a un projecte social. 
 

Per definir el projecte, l’Associació de Veïns va consultar els Serveis Socials 
municipals que treballen al barri –i amb els que, des de llavors, ha mantingut 
contacte regularment-, que ens van informar que un dels principals sectors socials 
que pateix les conseqüències de la crisi són els infants de 6 a 12 anys, que han 
vist severament reduïdes les seves possibilitats d’accedir a activitats de formació i 
de lleure a través d’activitats extraescolars que, tradicionalment han servit per 
ajudar al seu desenvolupament físic i psíquic, i  han sigut complementàries a 
l’educació reglada. 
 

Per això, vam decidir presentar un projecte de creació d’un espai infantil de 
lleure i cultura al barri, on els infants poguessin accedir a un seguit d’activitats de 
lleure i culturals, complementàries a la seva formació escolar, un cop acabat el seu 
horari lectiu. 
 

La pretensió va ser inicialment, i continua essent, després de cinc anys de 
funcionament, l’existència en el territori d’un espai obert a tots els nens del barri, 
on, a part d’accedir a formació complementària,  convisquessin sota els principis  
de la solidaritat, el respecte i la tolerància. 
 

 
 
 



 

2.- INICIS DEL PROJECTE PRESENTAT L’ANY 2013  
 

Presentat el projecte i aprovat pels serveis tècnics de l’Ajuntament, 
l’Assocació de veïns, l’agost del 2013, va posar-se a treballar per tal que l’obertura 
de l’espai fos una realitat en el mes de setembre. 

 
Voluntaris de l’Associació van dedicar moltes hores a negociar per 

aconseguir el local on instal·lar l’espai, i netejar-lo, acondicionar-lo, pintar-lo i 
moblar-lo. També van efectuar una selecció de personal molt curosa, entre joves 
del barri, per cobrir les places de monitor i director de lleure; van portar a terme les 
tasques necessàries per tal que la ciutadania fes les pertinents preinscripcions a 
l’espai, en constant coordinació amb els Serveis Socials del barri; i, finalment, van 
realitzar una programació de les activitats que es portarien a terme els primers 
mesos, dotant de continguts concrets cada una de les àrees en les que es va 
proposar oferir una activitat. 

 
Per altre costat, l’Associació també va treballar amb l’Ajuntament per poder 

signar el conveni per al finançament de l’espai, portant a terme els ajustos 
necessaris per tal d’adaptar-lo a la normativa municipal. Finalment, en comptes 
d’ostentar la qualificació legal de ludoteca, va ser qualificat de local social, facilitant 
així la solució d’algunes problemàtiques tècniques que van sorgir. 

 
 Tota aquesta activitat va permetre que, a principis d’octubre del 2013, i 
coincidint amb l’inici del curs escolar, la Pauleca obrís les seves portes. 
 

3.- CONTINUÏTAT DEL PROJECTE A PARTIR DEL 2013  
 
 Per tant,  la Pauleca ha funcionat al barri de Sant Pau des del 2013, 
finançada pels pressupostos participats i l’Associació de Veïns.  
 

Des de llavors, la Pauleca ha esdevingut un referent al barri, un punt de 
trobada i formació dels menors que hi assisteixen com a usuaris, i també dels seus 
pares, i, des de l’any passat, també dels menors que ja han superat l’edat per 
assistir-hi com a usuaris, però que continuen vinculats amb l’espai i hi col.laboren i 
participen en activitats concretes. 
 
 La Pauleca ha passat a formar part de la vida quotidiana dels menors del 
barri, i també del barri en si, participant en totes les iniciatives, projectes i activitats 



 

que es desenvolupen al territori de cares a la ciutadania en general, juntament amb 
altres entitats que hi tenen seu com l’Espai Jove Els Químics o el Banc del Temps. 

 
3.1.- PINZELLASDES SOBRE L’ACTIVITAT 

 
 La Pauleca està funcionant amb molt bons resultats, des de l’octubre del 
2013. Té uns 70 usuaris que fan una mitjana de dues activitats a l’espai. 
 

A part de les activitats programades (manualitats, música i dansa, anglès, 
cultura del joc i teatre i altres arts audiovisuals i escèniques), els nens usuaris de 
l’espai han participat en tallers puntuals de temes variats, han conreat un hort, han 
fet excursions, han participat en diferents activitats de la ciutat i, a més, han sigut 
protagonistes d’activitats destinades als familiars i als ciutadans del barri en 
general, com cantades o videoclips. A la Pauleca també s’intenta transmetre valors 
referits a la salut i la higiene, i a la necessitat de dur una vida sana i ingerir fruites i 
verdures a diari (fita aquesta que també es ve portant a terme introduint la fruita 
com a berenar dins el centre). 

 
Per altra banda, han participat en activitats de barri com l’engalament del 

carrer pel Concurs que, fins l’anys passat, va organitzar l’Ajuntament per Fires 
(obtenint premi cada any), la rua de Carnestoltes, la festa de Nadal, la de 
Primavera o la Festa Major. 
 
 I, a més, s’han establert col.laboracions amb altres entitats del barri, com 
pot ser l’Associació de Dones d’Arreu del Món, l’espai Jove els Químics o el Banc 
del Temps. 
 

Tot això sota la supervisió del personal de La Pauleca, que ha mantingut 
contacte constant amb els Serveis Socials del barri, tant per la incorporació de 
nous usuaris amb necessitats socials concretes al llarg del curs, com per tenir-los 
al cas de les circumstàncies dels usuaris derivats per els mateixos a l’Espai. 

 
La Pauleca ha vingut, per tant, ha ampliar i refermar el teixit veïnal infantil, 

però també l’adult, donat que pares i familiars dels menors també han creat vincles 
entre ells i amb la comunitat.  

 
A part d’això, la Pauleca està essent també un espai on estudiants del barri, 

d’estudis relacionats amb l’educació social, el lleure i la pedagogia, han escollit per 



 

fer les seves pràctiques, integrant-se en la seva dinàmica i col·laborant activament 
en el seu funcionament. 

 
Per tant, el balanç d’aquests tres anys de funcionament de la Pauleca és 

molt positiu, ja que s’han aconseguit moltes de les fites que el projecte perseguia. 
 

 
3.2.- PINZELLADES SOBRE EL FINANÇAMENT DE 

L’ACTIVITAT 
 
 Les tres partides principals pressupostàries d’aquest projecte són: 
A)El personal. 
B)Els subministraments (telèfon, aigua, llum, i també l’alarma i la neteja), que s’han 
vist incrementats amb l’ús al matí del centre. 
C)El lloguer del local.  
 
 Respecte les dues darreres principals partides, esperem gaudir en el futur 
d’un espai al centre cívic on poder desenvolupar l’activitat, i així fer-les 
desaparèixer, abaratint molt els costos del servei. 
 
 Així mateix, durant aquests anys, s’ha anat dotant a La Pauleca d’una 
infraestructura idònia per esdevenir l’espai projectat (mobiliari, material 
didàctic...etc), havent gaudit també de donacions de material per part de veïns i 
entitats, que han permès que ara comptem amb un projector i un televisor propis. 
Ara, cal mantenir i reparar tot allò que es vagi deteriorant amb l’ús per part de la 
canalla usuària. 
 
 També a partir del darrer exercici, s’ha comptat amb un monitor més, el que  
ha permès incrementar el número d’usuaris diaris (de 30 a 35), i dinamitzar encara 
més l’espai, portant a terme més activitats a l’exterior de l’espai (sortides a la 
ciutats, activitats a l’exterior...etc). 
 
 Per acabar afegir que aquest any, s’han intentat ajustar al màxim les 
partides relatives a material i reparacions, comptant per exemple, amb la 
potenciació per part dels monitors en l’ús de material reciclat per les activitats, i en 
la col.laboració de voluntaris per reparació i manteniment de l’espai.    

Finalment, afegir que aquest any tampoc s’inclou aportació econòmica de 
l’Associació, en tenir encara aquesta retinguda la quantitat lliurada com a fiança pel 



 

lloguer del local on es troba ubicada la Pauleca (no inclosa en cap dels 
pressupostos de la Pauleca), i, ésser impossible en aquest moment disposar de 
més efectiu per invertir en el projecte, però és l’Associació qui continua aportant el 
gruix de voluntaris que col.laboren estretament amb els monitors en les activitats, 
així com en el manteniment de l’espai. 
 

 
4.- EL PROJECTE PEL CURS 2018-2019 
 
 4.1.- L’ACTIVITAT 
 

En el curs 2018-2019, l’Espai infantil de lleure i cultura del barri de Sant Pau 
romandrà obert, cada tarda, de 16:30 a 19:15 hores, seguint el calendari escolar 
quan a festes i vacances, i continuarà essent un espai absolutament gratuït. 
 

A l’Espai infantil es continuaran portant a terme, cada tarda de la setmana, 
activitats diferents, agrupades cada dia al voltant d’un eix conductor, i adaptades a 
cada franja d’edat. La programació de la temàtica de cada tarda podrà patir 
variacions trimestrals, per adaptar-les a les peticions i necessitats dels usuaris.  
 
 Es continuarà amb la preparació i participació en totes les activitats lúdiques 
que s’organitzin al barri. Com s’ha fet aquest anys, es continuaran potenciant les 
sortides i activitats externes, en solitari i amb col.laboració amb altres entitats i 
col.lectius del barri, extrem aquest possible donada la incorporació d’un tercer 
monitor. 
 
 La incorporació del tercer monitor també ha permès potenciar una altra 
activitat a la Pauleca, que és el recolzament en la realització dels deures, que es 
porta a terme durant el període de recepció, en una aula a part, i que permet als 
nens amb dificultats consultar dubtes i superar entrebancs en les tasques escolars 
a desenvolupar a la llar. 
 

Els nens del barri es podran inscriure, a principi de curs, a una o més 
activitats setmanals (fins un màxim de tres). 
 

En principi, els eixos conductors seran els següents: 



 

Música i dansa: Activitats relacionades amb l’educació musical tals com 

introducció al solfeig, coneixement de diferents instruments musicals, cant coral i 
dansa. I també amb la dansa, tradicional i moderna, d’arreu del món. 
 

Activitats relacionades amb el món audiovisual: Activitats relacionades amb 

el teatre, el cinema, la interpretació, la lectura en veu alta, l’expressió corporal i les 
arts escèniques en general.  
 

Anglès: Activitats dirigides a introduir i/o reforçar aquesta llengua. Els nens 

jugaran i interaccionaran en anglès, veuran material videogràfic en aquest idioma, i 
desenvoluparan diferents activitats per millorar el vocabulari i l’expressió escrita i 
oral en anglès. Els nens preparan una actuació per concloure cada trimestre. 
 

Plàstica: Es tracta que els nens desenvolupin les aptituts creatives, a través del 

coneixement de diferents tècniques plàstiques. 
 

Cultura del joc: En aquesta tarda es pretén introduir els nens tant en els jocs de 

taula propis de cada edat, fomentant la importància de conèixer les regles i 
recordar-les, posar-les en pràctica i acceptar el resultat; com ensenyar-los a jugar a 
diferents jocs clàssics grupals, que impliquin una activitat més física, promocionant 
la importància del treball en grup, i els principis del respecte, la tolerància i la 
solidaritat. 
 
L’horari de l’espai (subjecte a les variacions que els responsables especialitzats 
que es facin càrrec del mateix puguin introduir) es pretén que continuï essent el 
següent: 
 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
 

16:30-17:30 
 

Recepció nens, suport en els deures i berenar (*1) (*2) 
 

 

17:30-19:00 
 
PLÀSTICA 

 
ACTIVITATS  
MÓN 
AUDIOVISUAL 

 
ANGLÈS 

 
MÚSICA 
I DANSA 

 
CULTURA 
DEL JOC 
 

 

19:00-19:15 
                          

Recollida dels nens 
 



 

(*1)Els nens, mentre esperen l’inici de l’activitat diària, berenaran i, depenent de 
l’edat, bé jugaran amb els recursos amb els que comptarà l’espai, bé solucionaran 
dubtes i problemes relatius als deures escolars, en un espai habilitat aital efecte 
(una aula separada de la zona de joc). 
 
(*2)El berenar consistirà en: -dilluns i dijous una peça de fruita. 
      -dimarts: pa amb xocolata 
      -dimecres: llet amb galetes tipus maria 
      -divendres: pa amb formatge 

 
4.2.-L’EQUIP PROFESSIONAL AL CÀRREC DE L’ESPAI 

 
L’Equip professional que treballarà a l’espai estarà conformat, com aquest 

any, per tres persones: un director de lleure i dos monitors, i d’una voluntària, 
diplomada en educació infantil, que efectua les tasques de coordinadora i d’enllaç 
amb l’Associació. Les condicions laborals seran les mateixes que enguany. A més, 
es continuarà comptant amb estudiants del barri d’estudis socio-educatius, en 
pràctiques, i amb voluntaris de diferents entitats que realitzin tallers concrets. 
Finalment, també volem destacar la col.laboració dels pares dels nens usuaris de 
la Pauleca, que col.laboren activament en la preparació i organització de les 
activitats. 

  
La coordinadora, i si cal els altres membres de l’equip, es continuaran 

reunint periòdicament amb una comissió de l’Associació de Veïns per informar del 
desenvolupament de les diferents activitats. Aquesta comissió podrà participar amb 
els dits professionals en la planificació del calendari, horaris i activitats de l’espai.  

 
4.3.-LES COL·LABORACIONS EN L’ESPAI DE 

PROFESSIONALS I/O EXPERTS VOLUNTARIS. 
 

Les activitats diàries també inclouran tallers que continuaran desenvolupant 
voluntaris professionals i experts en cada matèria, que ajudaran a l’equip 
professional. En aquest punt l’Associació de Veïns continua comptant amb la 
col·laboració de l’associació del Banc del Temps del barri, i també amb estudiants 
que venen a efectuar les seves pràctiques en el nostre espai, així com d’altres 
voluntaris puntuals, particulars i membres d’altres entitats que faran tallers 
especialitzats als infants del nostre projecte. 



 

 
5.- DESTINATARIS 
 

5.1.-BENEFICIARIS DIRECTES 
 

Els beneficiaris directes, d’aquest projecte són els nens del barri que podran 
inscriure’s, a l’inici del curs, a una o més activitats setmanals (fins a un màxim de 
tres). 

L’espai acollirà a un màxim de 35 nens per activitat/tarda. 
Un 30% de les places es continuaran reservant per infants que siguin 

derivats a través dels serveis socials del barri. 
La resta de places seran obertes a tots els nens del barri, que es podran 

inscriure en un període que s’obrirà a principi de curs (de 15 a 30 de setembre). 
Cas de produir-se més inscripcions que places disponibles en alguna 

activitat, es donarà prioritat als infants de famílies amb renda baixa, prioritzant, dins 
d’aquestes, les nombroses, monoparentals, i amb problemes de salut, així com els 
nens i nenes que ja hagin sigut usuaris, en anys precedents, de l’Espai. 
 

5.2.-BENEFICIARIS INDIRECTES 
 

Entenem que aquest projecte també ha tingut i continuarà tenint uns altres 
beneficiaris indirectes el territori: 
 
-A nivell professional, donat que les persones que hi treballen són joves del barri, 
havent esdevingut també, un lloc de pràctiques per a joves estudiants de carreres 
o estudis relacionats amb la pedagogia i el lleure infantil. 
 
-I a nivell comercial, ja que tant el berenar que es continuarà donant, cada tarda, 
als infants així com part del material que es requereixi per a les activitats, 
s’adquireix en comerços de proximitat del barri, amb els propietaris dels quals, es 
continuarà intentant –havent-se aconseguit ja en alguns casos, circumstància que 
ha permès rebaixar la partida de berenars- arribar a convenis de col·laboració per 
tal d’obtenir condicions especials. 
 

 
 
 



 

6.- EXECUCIÓ DEL PROJECTE 2018 
 

6.1.-DURADA 
 

La durada del projecte serà anual, desenvolupant-se les activitats amb 
infants des del dia 1 d’octubre del 2018, fins al 15 de juny del 2019, i seguint el 
calendari lectiu pel que fa a festes i vacances escolars. 
 

6.2.- UBICACIÓ DEL PROJECTE 
 
 El projecte d’espai es continuarà desenvolupant, en tant no es gaudeixi d’un 
espai al Centre Cívic, en el local situat al carrer Riu Daró que ocupava fa uns anys 
l’establiment comercial Oficina i Arxiu, que compleix amb totes les condicions per a 
desenvolupar-hi l’activitat. 
 

6.3.- APORTACIÓ MATERIAL I PERSONAL DE 
L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS PLA DE PALAU-SANT PAU 
 

L’Associació de veïns de Sant Pau, a part de gestionar i supervisar el 
projecte, continuarà aportant el personal necessari per portar a terme les tasques 
no professionals de manteniment de l’espai. Així mateix, aportarà voluntaris per 
portar a terme tasques burocràtiques, d’administració i d’intendència de l’espai, 
com també per la realització d’alguns tallers puntuals. 
 

6.4.-COL·LABORACIÓ AMB ALTRES ENTITATS, 
SERVEIS i OPERADORS DEL BARRI 
 

L’Associació de veïns continuarà comptant, pel que fa a l’aportació personal 
al projecte, amb la col·laboració d’una altra entitat del barri: el Banc del Temps, que 
aportarà, com ha vingut fent, voluntaris professionals i/o experts per a 
desenvolupar tallers o activitats dirigides a l’espai. També es potenciaran els 
convenis de col·laboració amb altres entitats del barri en aquest mateix sentit. 

L’Associació continuarà comptant amb l’opinió i l’assesorament dels Serveis 
Socials del barri, en tots els aspectes del desenvolupament del projecte. 



 

 A més, l’Associació continuarà comptant amb la ciutadania, que, durant el 
període que ha estat en funcionament l’Espai, han fet diferents aportacions de 
material, necessari pel desenvolupament de l’activitat. 
 

 
7.- OBJECTIUS DEL PROJECTE  
 

7.1.-OBJECTIUS PRINCIPALS 
 

L’Objectiu principal del projecte continua essent col·laborar en el cobriment 
de les necessitats lúdico educatives dels infants del barri, de entre 6 i 12 anys, 
facilitant el seu accés a activitats extraescolars lúdiques i formatives que ajudin al 
seu desenvolupament físic i psíquic i complementin l’educació reglada. 
 

7.2.-OBJECTIUS SECUNDARIS 
 

Quant a objectius secundaris ens en continuem marcant dos: 

-Continuar implicant a la ciutadania en general, en un projecte solidari, i també a 
les entitats, comerciants i demés operadors del barri.  

-Aconseguir que l’espai es consolidi com espai de trobada i convivència, un espai 
on no només els infants comparteixin activitats, sinó que també esdevingui punt de 
relació, i contacte entre els pares i les famílies d’aquests en general, fita que ja s’ha 
acomplert, essent mostra d’ella l’assistència a la vetllada de Nadal, o a les demés 
activitats organitzades a l’Espai. 

-Implicar i col.laborar amb les altres entitats i col.lectius del barri, per aprofundir en 
la creació i manteniment d’una xarxa associativa i ciutadana, que millori l’estructura 
humana de barri. 

 
 
 
 
 
 



 

8.- PRESSUPOST ECONÒMIC PROJECTE I FINANÇAMENT 
 
PRESSUPOST ECONÒMIC PROJECTE 
Cal dir que hem intentat reduir en tres conceptes: material, reparacions i berenars, 
intentant potenciar el material reciclat en les activitats; les col.laboracions amb 
establiments del barri pels berenars, i la col.laboració amb voluntaris pel 
manteniment. 
 
CONCEPTES IMPORT 
Lloguer mensual local  
1000 euros/mes + IVA (12 mesos) 

                                           14.520 euros        

Despeses mensuals local  
(llum, aigua, telèfon, alarma, assegurança i 
neteja...etc) 

                                             7.200 euros 

Despeses de personal (contractat 9 
mesos, 3 hores diàries, amb condicions 
exposades anteriorment) 

                                           19.000 euros 

Material activitats                                             1.662 euros 

Despeses gestió personal i administrativa 
(incloses, d’existir, despeses per obtenció 
llicència) 

                                            1.200 euros 

Despeses berenar nens                                             2.000 euros 

Manteniment/reparacions derivades ús 
local 

                                          1.000 euros 

PRESSUPOST TOTAL PROJECTE                                           46.582 euros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

9.- CONCLUSIÓ 
 
Aquest projecte va néixer amb voluntat de continuïtat i de creixement. I la 

presentació d’aquest projecte pel seu quart any de vida n’és la prova. Presentem 
aquest projecte de continuació amb l’aval de l’èxit aconseguit durant el anys previs 
de funcionament, amb la satisfacció de la feina ben feta, i amb el recolzament de 
tots els usuaris de l’Espai i les seves famílies, que ens han manifestat el seu desig 
de poder continuar comptant amb el servei. 
 

Esperem que se’ns concedeixi el finançament per poder continuar-lo, i 
mantenim el compromís de continuar treballant (tot i les dificultats que l’actual 
cojuntura social comporta), cos a cos, amb les altres entitats i serveis del barri, i 
portar a terme una gestió eficaç i sostenible de l’espai (que en un futur esperem 
poder traslladar a l’ampliació del centre cívic del barri, circumstància que 
comportaria una reducció molt significativa del pressupost de l’espai –donat que 
desapareixeria tant la partida de lloguer com la pràctica totalitat de les despeses 
mensuals per subministraments-), no només per garantir-ne la permanència 
mentre les circumstàncies socials ho requereixin, sinó també per fer-lo créixer. 

 
       
 
 
 

 


