
 

PROJECTE D’INVERSIÓ  
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2020 
 
*Informació imprescindible per a incorporar el projecte al procés participatiu 
 
1. NOM DEL PROJECTE* 
 

La Cosa Nostra és JOVE 

 
2. DESCRIPCIÓ BREU* 
 

Adequació d’un espai exterior del Casal (terrassa) per a transformar-lo en una sala per a Joves 

dins del Casal de Barri La Cosa Nostra, al barri de Can Peguera. 

L’equipament compta amb diverses sales polivalents on realitzar activitats i esdevenir punt de 

trobada, però cap d’elles és específica per a joves, fet que dificulta la seva vinculació al projecte 

comunitari del casal i del barri.  

 
3. DESCRIPCIÓ AMPLIADA 
Descripció detallada del projecte: necessitat a la qual respon, plantejament del projecte, ciutadania beneficiada, 
resultats esperats, sostenibilitat ambiental del projecte, etc. 

 

No existeix al barri de Can Peguera cap altre espai d’oci i trobada per a Joves, de manera que els                    

grups juvenils es troben a La Cosa Nostra, però sense tenir un espai propi. Actualment hi ha                 

diversos col·lectius de joves que assisteixen regularment al Casal, i que són part activa i viva                

dins del projecte pedagògic del centre, però no compten amb un espai propi.  

Dins dels objectius de treball amb els grups de joves, hi ha el de l’acompanyament a la                 

participació i vinculació al barri, a mode de viver de participació juvenil. En aquest sentit, resulta                

imprescindible que els i les joves comptin amb un espai propi que puguin sentir-se seu,               

facilitant la seva vinculació al casal i per tant a les activitats comunitàries que es dinamitzen des                 

de l’equipament i que busquen millorar la convivència al barri.  

La ciutadania beneficiada són doncs els i les joves majors de 12 anys del barri de Can Peguera, i                   

per proximitat, de Turó de la Peira.  

L’instal·lació de dispositius que generin energies renovables, així com l’ús de materials            

adequats, podria sumar en la sostenibilitat ambiental del projecte.  

 
4. CORREU ELECTRÒNIC DE LA PERSONA O ENTITAT IMPULSORA* 
Per tal de poder contactar amb la persona o entitat impulsora i concretar el projecte. 

 

Associació Sociocultural La Cosa Nostra - lcn_canpeguera@hotmail.com 

 
5. LÍNIA DEL PAM RELACIONADA AMB EL PROJECTE* 
Indica en quina línia del Programa d'Actuació Municipal consideres que es podria vincular el teu projecte. Si és un 
projecte compatible amb més d’una línia, selecciona la que consideris més prioritària. 

 

Drets Socials – Adolescència i Joventut 
 
Rehabilitació, reforma, millora o dotació tecnològica o de mobiliari d’equipaments públics o            
infraestructures públiques existents. 
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6. ÀMBIT TERRITORIAL* 
Específica per a quin districte o barri és aquest projecte. Cada projecte pot estar vinculat només a un districte, si 
consideres que el teu projecte pot tenir incidència en més d’un districte, selecciona només aquell que pensis que ha 
de liderar el desplegament del projecte o aquell on valoris que el projecte hi tindrà una major incidència.  

 

Can Peguera, Nou Barris 

 
7. PERSPECTIVA DE GÈNERE 
Indica en quina mesura el teu projecte pot contribuir a la igualtat de gènere o a l'eliminació de les 
violències masclistes. 

 

Considerem indispensable treballar sota la perspectiva del feminisme interseccional, des de la            

qual es tenen en compte els diversos eixos de desigualtat (classe, origen, gènere, etc.) 

 

El fet de comptar amb un espai educatiu propi des del qual intervenir amb els i les joves                  

suposaria una molt bona oportunitat per a treballar continguts socioeducatius i culturals que             

tinguin a veure amb la inclusió i equitat, incidint en l’acció educativa on no es doni cabuda a cap                   

tipus de discriminació sexista, racista, classista, etc.  

L’acció comunitària,la creació de vincles de proximitat i la coeducació seran les estratègies que              

ens permetran que l’espai de relació esdevingui un escenari des del qual treballar aspectes              

relacionats amb el feminisme, la identitat de gènere, les noves masculinitats, etc.  

 

Finalment, els missatges que es donin des de l’equip educatiu, es formularan fent ús d’un               

llenguatge inclusiu i no sexista, establint unes narratives on tothom s’hi senti representada.  

Caldrà vetllar també per a que les decoracions (cartells, parets, etc.) de l’espai no mostrin cap                

missatge masclista ni sexista, sinó que es promoguin missatges vinculats al feminisme i la              

igualtat de gènere.  

 
8. IMPACTE ESPERAT 
Explica quines són els beneficis per a les persones o el districte que esperes aconseguir amb el desenvolupament del 
projecte que proposes. 

 

Amb la remodelació de l’espai s’espera que els i les joves comptin amb un espai propi al                 

territori, que els serveixi per: 

- Comptar amb un punt de trobada i relació des del qual impulsar la seva participació i                

vinculació al territori. 

- Generar un espai de relació i convivència des del qual abordar, des de             

l’acompanyament socioeducatiu, temes relacionats amb la cohesió social, la igualtat de           

gènere, la democràcia i la participació, etc.  

- Apoderar-se com a col·lectiu que forma part del barri, impulsant i dinamitzant accions             

sorgides les pròpies necessitats i interessos. 

- Gaudir d’un espai on comptar amb la infraestructura necessària per a estudiar i             

treballar en grup, a mode de sala d’estudi. 

- Esdevenir un espai de referència des del qual impulsar accions intergeneracionals,           

interpel·lant al conjunt de la ciutadania per a la realització d’activitats comunitàries.  
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9. AGENTS A IMPLICAR EN EL PLANTEJAMENT O DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE 
Relaciona quines entitats o organitzacions poden contribuir a la concreció o realització del projecte. 

 

La proposta s’impulsa des de l’Associació Sociocultural La Cosa Nostra, entitat de segon nivell              

que aglutina altres associacions amb presència al barri.  

A més a més, es compta amb la implicació de les protagonistes dels grups de joves del Casal en                   

el disseny del projecte. 

El Pla Comunitari del barri de Can Peguera és un faciltador que permetrà la vinculació i                

implicació dels veïns i veïnes en el disseny de la proposta, acompanyant la participació              

ciutadana.  

 
10. COST APROXIMAT ORIENTATIU 
Indica, si ho saps, el cost d'execució del projecte. L'import o cost ha d’incloure totes les despeses associades a la seva 
execució, com ara el cost de redacció del projecte, la direcció d’obra, els impostos, etc. 

 

Per a un espai de 81m2 aproximadament: 
 
Reforma d’equipament:  81* 1.387= 112.347 
Mobiliari: 81* 145= 11.745 
 
Total: 124.092 € 
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