
 

 
 
 
 
 

 

AJUNTAMENT DE GIRONA 

PRESSUPOSTOS PARTICIPATS DELS BARRIS 2015 
Servei Responsable: Serveis Socials 

Altres serveis que hi col·laboren: 
--------------------------------------------------------------- 

NOM PROJECTE: Aportar 1.500 euros a la continuïtat 

del projecte de reinserció social i laboral per als joves 

del sector 

NOM BARRI: Germans Sàbat  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

NOM BARRI: Germans Sàbat  

Quantitat assignada al barri: 35.493 € 
 

PROPOSTA VEÏNAL: 

Continuïtat del projecte de reinserció social i laboral dels joves del sector 

oest.  

Les associacions de veïns dels barris de Torre de Taialà, Germans Sàbat i 

Mas Catofa manifesten la voluntat de, tal com es va fer l’any 2013, 

tornar a destinar 1.500 euros de la quantitat assignada al projecte de 

reinserció social i laboral dels joves del barri. Es va valorar com a viable 

tècnicament i econòmicament. 

 

 

LOCALITZACIÓ DE LA PROPOSTA: 

 

La proposta es realitzaria en diferents espais: al centre cívic pel seu 

caràcter central i neutre, i al centre social, per ser un lloc de referència 

per molts joves del barri. Interrelació puntual amb els Químics i altres 

espais joves de ciutat.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

INFORME TÈCNIC: 

Al barri de Taialà des de l’estiu de 2014 s’estan portant a terme itineraris 

individuals de joves per afavorir la seva inserció social i laboral, acompanyant-

los a recursos específics de barri i de ciutat (Girona Actua, Joves per 

l’Ocupació, escola d’adults,...).  

També s’han realitzat actuacions a petició de les entitats juvenils del sector, 

com una estada de cap de setmana en casa de colònies per aprofundir en el 

coneixement dels diferents grups, realitzar un anàlisis compartida del territori i 

poder treballar elements de lideratge (març 2014), així com una sortida a 

Barcelona per conèixer altres experiències de casals juvenils a Nou Barris i St. Boi 

de Llobregat (març 2015).  

Paral·lelament, aquest estiu es realitzarà una proposta dirigida a joves del 

territori a partir de 15 anys i fins a 20 anys vinculats a les diferents entitats juvenils 

de la zona i també aquells joves detectats per part de serveis socials que 

presenten necessitats d’integració, formació i inserció. L’objectiu de la 

proposta és d’ampliar el seu cercle de relació, els seus àmbits de coneixement 

i el contacte amb activitats i recursos a nivell de ciutat. Per això es realitzaran 

tallers/accions amb una vessant lúdica, formativa i comunitària. 

A partir d’aquí, i seguint treballant amb aquests joves i altres que es vagin 

detectant entre els diferents agents del barri, es vol seguir fent un treball durant 

el curs escolar 2015-2016 posant especial èmfasi en l’aspecte més formatiu i  

laboral.  

Davant d’aquest fet, la proposta que plantegen els veïns de l’Associació Torre 

Taialà, Germans Sàbat i Mas Catofa segueix la mateixa línea d’intervenció que 

es vol portar a terme, per tant, ambdues iniciatives es poden complementar i 

alimentar mútuament, vinculant així mateix a les entitats en el projecte i fent 

créixer la seva vessant comunitària.  

 

 



 

 

 

 

PRESSUPOST ACTUACIÓ: 

TOTAL (IVA inclòs) = 1.500 €  
 


