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

Construcció d’un rocòdrom a l’Espai Jove La Fontana 
  

  
2. DESCRIPCIÓ BREU* 
  

Construcció d’un rocòdrom per a persones joves escaladores dins de l’Espai Jove La 
Fontana. 
  
  
  

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

En els últims anys l’escalada s’ha consolidat com uns dels esports preferits per la gent 
jove de la ciutat. Tot i així, no es disposa de les instal·lacions públiques necessàries 
per la pràctica d’aquest esport al barri de la Vila de Gràcia. Així que proposem la 
construcció d’un petit rocòdrom dins l’equipament de l’Espai Jove La Fontana. En 
aquest rocòdrom de barri, els joves trobaran un espai familiar i còmode per practicar 
l’escalada sense els costos dels rocòdroms comercials (moltes vegades fora de l’abast 
econòmic de les persones  joves) i amb l’oportunitat de participar en l’organització,  
equipació i manteniment del rocòdrom. 
  
  
  
  

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

espaijove@lafontana.org 

  
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. 



  

 Aprenentatges, creativitat i vincles 

  
  
  
  
6. ÀMBIT TERRITORIAL* 
Especifica 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. 
  

Districte de Gràcia 

  
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. 
  

- Crear un espai esportiu còmode i segur 
 
  
  

  
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. 
  

- Facilitar la pràctica esportiva entre les persones joves. 
- Fomentar hàbits saludables. 
- Preus assequibles. 
- Creació d’un col·lectiu de joves gestor del rocòdrom. 
- Lloc de proximitat per practicar l’escalada. 
- Espai còmode i segur. 

  

  
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. 
  



  
-     Espai Jove La Fontana 
-     Consell de la Joventut de Barcelona 
-     Joves del Districte 
-   Entitats juvenils de Gràcia 
-     Veïnat 
  

  

  
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. 
  

75.000€ 

  
  

  

 


