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MESURA DE GOVERN: AMPLIACIÓ DE l'ESPAI JOVE GARCILASO. FORMACIÓ INTEGRAL PER A 

ADOLESCENTS 1 JOVES. 

Cap a un model nou d'equipament jove i adolescent. 

» 01. lntroducció 

la Regidoria d' Adolesdmcia i Joventut considera com a aspectes estrategics d'aquest mandat 
desenvolupar polítiques públiques que impliquin millores en el desenvolupament social de la 
població adolescent (de 12 a 16 anys) i la població jove (de 17 a 30 anys). 

En sintonía, un deis reptes és ser capa~os de generar oportunitats als adolescents i joves de la 
ciutat projectant un imaginari que plantegi sol-lucions reals a les seves necessitats. 

Actualment s'esta duent a terme el procés d'elaboració del Pla d' Adolescencia i Joventut 
2012-2015 de forma consensuada entre les diferents torces polítiques, el Consell de la Joventut 
de Barcelona i diferents agents que participen de les polítiques de joventut de la ciutat de 
Barcelona . Aquest sera dones, el punt de partida de la definició de les línies estrategiques que 
s'hauran de desenvolupar els proxims anys , amb l'objectiu de dissenyar les millors mesures 
destinades a l'afavoriment de l'atenció i la promoció deis i les joves i adolescents de la Ciutat. 

Un procés per tant, que de la forma més objectiva i sota la valoració de criteris tecnics 
pretendra mantenir polítiques juvenils que hagin estat fructíferes, impulsar nous fulls de ruta i 
readaptar mesures impulsades anteriorment pero que en el context actual queden 
desvirtuades i s'haurien d'ajustar. 

En aquest sentit, un deis a m bits de treball de la Regidoria d' Adolescencia i Joventut sera el 
desenvolupament i adequació de les línies generals del Pla d'equipaments 2008-2015 presentat 
al Consell Plenari de 1' Ajuntament de Barcelona el 30 de maig de 2008. 
Essent conscients que és un objectiu prioritari disposar d'uns d'equipaments juvenils de ciutat 
dotant-los d'aquelles infraestructures necessaries per tal de cobrir les necessitats i demandes 
de la gent jove de la ciutat. 

És preveía la construcció d'equipaments juvenils específics a la ciutat, prioritzant aquelles 
zones amb més necessitat social i seguint els criteris de territorialitat . En aquells moments es 
formulava que hauria d'existir un Espai Jove per districte, un Punt d'lnformació Juvenil per 
districte i un Casal de Joves per cada barrí. Un plantejament molt ambiciós pero que donat 
l'escas grau d'acompliment , donada !'actual situació economico-finacera i les necessitats 
socials reals actuals fan que no s'ajusti als objectius inicials plantejats. 
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Des de I'Area de Qualitat de Vida, igualtat i Esports es comparteixen els objectius del Pla 
d'Equipaments Juvenils 2008-2015 . De forma que aquest sigui un deis instruments a partir del 
qual es cre'i la Xarxa d'Equipaments Juvenils de la ciutat de Barcelona. Pero s'ha de racionalitzar 
i prioritzar recursos essent conscients d'allo que es pot realitzar o no. 

Hem de ser imaginatius aprofitant al maxim els recursos que 1' Administració disposa o bé pot 
aconseguir. Ser conscients que l'objectiu fonamental és oferir els serveis que joves i 
adolescents necessiten, sigui quina sigui la procedencia de l'obtenció del recurs. 
Una de les mesures que es poden plantejar dur a terme és abrir noves línies de coHaboració 
entre entitats i Districtes. No podem excloure equipaments que no siguin de titularitat 
municipal, ja que s'hauria d'aconseguir que puguin oferir el servei a la ciutadania per mitja de 
col·laboració mútua entre entitats del tercer sector i Ajuntament. 

Necessitem uns equipaments adaptats a les necessitats actuals que ofereixin alió que als joves i 
l'adolescent de la ciutat els pot servir d'ajuda. Prioritzant aspectes com la formació integral , 
l'educació, en definitiva un aprenentatge i un assessorament que permetra als joves i 
especialment als adolescents gaudir d'oportunitats de cara el futur. 

Uns equipaments que prioritzin l'aspecte qualitatiu davant el quantitatiu. On el veritable 
protagonista siguin els joves i els adolescents , i el referent de l'equipament els professionals de 
joventut que dia a dia interactuen amb els joves i adolescents de Barcelona. 
Aquesta aposta qualitativa, on l'equipament ofereix servei de proximitat i utilitat no pot 
excloure aspecte de representativitat territorial entre el diferents districtes de 1' Ajuntament de 
Barcelona. 
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» 02. L' Actual Espai Jove Garcilaso 

L'Espai Jove Garcilaso és l'equipament juvenil de referencia del districte de Sant Andreu i és 

actualment un deis quatre Espais Joves de la ciutat de Barcelona. Es va inaugurar al maig de 

1999 com un equipament de serveis, i en el moment de la seva inauguració es va obrir com a 

centre cultural i de caracter generalista, amb una especialització en el camp de les noves 

tecnologies i una oferta adre~ada a joves. 

És un equipament de 9 plantes amb 3500 m2 que actualment ofereix els següents serveis: 

Centre Garcilaso com a serveis adre~ats a tota la població: 

o Biblioteca Garcilaso (449 mitjana d' usos/día) 

o OAC (88,42 mitjana usos/ día) 

o Serveis Socials que al 2010 han ampliat les seves instal·lacions. (7900 mitjana d' 

usos/entrevistes anuals) 

Centre Garcilaso coma Espai Jove definit a partir del pla d'equipaments al2008. 

o Integra diferents serveis adre~ats a joves: 

l. Punt d' lnformació Juvenil. Obertura al setembre 2009 i inauguració al gener 

de 2010. Usuaris anuals 2131. Mitjana per dia aproximadament 15 

usuaris/dia. 4 campanyes durant el curs amb col·laboració amb la resta de 

PIJ de la ciutat. 

2. Bucs d'assaig musical. Obertura des de 1999, usos anuals al voltant deis 

6200. Mitjana usuaris per día 23 persones. Activitats fonamentals: concerts 

setmanals, tallers ... 

3. Estudi de Gravació: obert des de 1999 a partir de mar~ d'aquest any es signa 

un conveni amb Cap Record per la gestió de l'espai. 

4. Viver de projectes juvenils: des del seu inici han passat al voltant de 60 

entitats - projectes pel viver. Gestionat des del CRAJ en l'actualitat a partir de 

la Direcció de Joventut. En l'actualitat hi ha 10 grups. 

S. Allotjament d'entitats juvenils: aquesta modalitat d'entitat comen~a a 

funcionar arrel de la demanda d'algunes entitats del viver de continuar fent 

servir l'equipament. 

6. Sales d'estudi nocturnes: funcionen d'octubre a juny. Obri perles proves de 

selectivitat. 

WW'W:ticii"."car························ .............................................................................................................................................................................................. 4 
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7. La Sala d'adolescents: espai per 12 a 16 anys comenc;a a funcionar al marc; de 

2008, mitja joves de 10-15 per dia d'obertura. Espai de treball educatiu i 

preventiu. 

8. Espai de trobada: Espai per joves de tetes les edat. Com espai de construcció 

conjunta, de creació mitjanc;ant l'art, de recollida d'inquietuds deis joves. Un 

espai de dinamització juvenil. Té una mitjana diaria al voltant de 80 joves. 

9. Bar jove: entes com un servei més de I'Espai jove, un espai relacional i on es 

generen i es porten a terme activitats. 

10. Projecte musical: és el més característic del centre per la seva historia ja que 

funciona des de l'inici. 

a. Amb un concurs de música acústica amb més de 10 anys, on 

participen al voltant de 800 persones de públic. Entre 60 i 80 

propostes presentades cada any. 

b. Programació setmanal de concerts amb una públic assistent de 2600 

persones aproximadament. Cada any participen aproximadament 91 

grups. 

c. Programació de tallers estable. S'ha crescut molt de tenir-ne cap 

taller en funcionament a tenir-ne 4. Es parteix deis interessos deis 

usuaris. 

d. Col·laboració a festes majors, a propostes de dinamització juvenil, a 

assessorament i punt de referencia per altres equipaments, festival el 

brot ... 

11. Projecte audiovisual, aquest projecte és un deis que més ha crescut aquests 

darrers anys, es divideix en 4 branques 

a. Laboratori de producció audiovisual: d'aquest laboratori surten 

propostes que es portaran a terme directament pels adolescents. Els 

són els protagonistes de l'acció. 

b. Cicles tematics: amb co l·laboració amb entitats. Cicle de terror, cicle 

d'aventura i muntanya. 

c. Festivals i mostres de cinema: festival Barcelona Visualsound. 

d. Club d'oci i experimentació: electrofílica. 

Per aquest projecte el número d'usuaris beneficiaris anuals esta al 
voltant de 4 700, entre les diferents accions i/o activitats. 
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12. Projecte de dinamització juvenil 

Aquest fa referencia a tetes aquelles accions desenvolupades per la figura 

del dinamitzador i els diferents agents que treballen al territori. 

a. Tallers 12 a 16 anys. $'inicien a la tardor de 2007. L'any 2010 es van 

inscriure 248 adolescents en els tallers. 

b. Tallers 18 a 29 anys. S'inicien al gener de 2010, l'any passat el nombre 

d'inscrits va ser de 81. 

c. Programació estable actual de 8 tallers per joves de 12 a 29 anys (4 i 

4). 

d. Exposicions, cicle d'exposicions una mensual. 

e. Concursos perla implicació deis joves en la imatge de l'equipament. 

f. Diferents actes i activitats de dinamització juvenil. 

13. Projecte treball en xarxa: fa referencia a tot el treball fet més enlla de 

l'equipament Garcilaso com a espai jove referencial a la resta del districte: un 

nou punt de treball, la implicació en diferents projectes a demanda deis 

barris, i/o deis espais de dinamització, de la recollida de demandes des del 

PIJ a les escoles, o el punt JI P. 
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» 03. Ampliació de I'Espai Jove 

Cap a un Espai Jove de formació integral pera joves i adolescents 

3.1 Justificació del projecte 

La biblioteca Garcilaso que actualment ocupa la planta 1 i planta 2 del Centre Garcilaso deixa 

11equipament per ubicar-se en un nou empla<;:ament més ampli al mateix districte. 

Concretament esta prevista partir de Juny la seva instaHació al remodelat complex de 11 antiga 

fabrica Alchemika. 

Per tant I1 Espai Jove guanyara aquest espai1 aproximadament uns 700m2 on S
1 aprofitara per 

impulsar fer un projecte de formació integral per a joves i adolescents. Un projecte que es 

complementara perfectament amb l1ampli cataleg de serveis que ja ofereix 11Espai Jove 

Garcilaso. 

Amb l1ampliació de les dues plantes és defineix un model que tendeixi a donar capacitació a 

joves i adolescents en diferents ambits com són el formatiu 1 el personal i 1
1 educatiu a través 

de la creació de diferents espais tant de lleurel com de trabada pera joves. 

D1aquesta forma s'incorporaran uns serveis destinats a la formació integral 1 l' educació1 en 

definitiva l'aprenentatge. Orientat especialment cap al desenvolupament deis adolescents, una 

de les principals prioritats de la Regidoria. 

Necessitat educatives: 
Dificultats en 
1' aprenentatge, 
sobreprotecció vers 
desprotecció, ... 

cessitats formatives: 
anca de recursos 

p rsonals en la recerca de 
feina, baix nivell d'idiomes, 
sobre informació de la 
societat. 

Necessitats personals 
Poca tolerancia al fracas, 
desorientació, no 
situacions de 
complexes, 
desmotivació, 

saber, 
crisis 

estrés, 
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3.2 Metodologia de treball 

La metodología de treball en aquest espai es basara fonamentalment en la interacció i 

complicitat entre els professionals de joventut amb els i les joves i adolescents tant del districte 

com de la ciutat. La dinamica entre joves i professionals confluira per mitja de la investigació, 

l'acció i la participació. De manera que aquests tres factors estableixin la dinamica de 

funcionament de les dues plantes de I'Espai Jove orientades a la formació integral per a joves i 

adolescents. 

Els professionals s'ocuparan de l'observació , avaluació i seguiment del jovent i adolescents 

que freqüentin I'Espai Jove. 

Els joves seran els protagonistes de l'acció i per tant es partira de les seves necessitats, i es 

coresponsabilitzara a !'hora de generar canvis. 

El nexe d'unió entre la interactuació deis professionals i els i les joves i adolescents seran les 

activitats participatives . De forma que es fidelitzi el jove i l'adolescent a base de la implicació i 

el protagonisme que adquirira. 

EIX VERTEBRADOR: LLEURE 

ESPAI DE TROBADA PLANTA 1 

Necessitat per tant de CAPACITACIÓ DELS JOVES EN DIFERENTS AMBITS: 
FORMATIU, PERSONAL 1 EDUCATIU a través de la creació d'un ESPAI DE 

LLEURE, L'ESPAI DE TROBADA la zona Jove 

AREA DE FORMACIÓ 
Planta 2 
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Projecte de dinamització Juvenil 

Coordinació del projecte 

Equip de dinamització i 
formació Espai Integral de 

formació per a i amb els joves i 
adolescents 

tecnic mig Servei de Dinamització juvenil 

Franja adolescencia 

Projecte 'La Sala' 

Espai educatiu per joves 
de 12 a 16 anys 
d' obertura diaria 
(actualment només 2 
dies a la setmana) 

Personal: 

2 Animador sociocultural 

Franja Joves 

/ ~ 
Projecte de formació integral 

Formació Espai Integral 
de formació per a i 

amb els joves. 2a 
planta. Própolis, 

intercanviador i Espai 
Multimedia 

Personal: 

tecnic mig 

Espai de trobada 

Espai de trobada 
(obertura de 45 hores 

setmanals matí i tarda)* 

Personal: 

1 Animador sociocultural 
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Definició de l'eguip pedagogic de l'espai de Formació Integral 

L'obertura del servei es planteja tot el dia donat que la necessitat actual de joves abasta horaris molt 

diversos, molts no treballen, altres fan formacions a la tarda, etc ... per tant valorem molt important 

ten ir el servei obert tots els matins i les tardes. 

Al hora és valora que no té sentit obrir-ho en cap de setmana. 

L'equip pedagogic de l'espai de trobada s'organitza de la següent manera: 

El projecte de formació integral esta dins de I'Espai Jove Garcilaso i té una visió amplia tant a 

nivell de xarxa de districte com de ciutat, per tant és molt important tenir present que la 

direcció de l'equipament ha de fer un enlla~ entre aquest projecte i la resta de projectes de 

l'equipament, pero també en relació a la xarxa de ciutat. 

El servei de dinamització juvenil actual existent en el Districte i concretament a la zona de 

Navas, la Sagrera i el Congrés -lndians forma part també d'aquest equip per que és el fil 

conductor i l' enlla~ entre els projectes existents i els nous que s'esdevinguin. 

El projecte d'adolescents, actualmentja existent a l'espai jove Garcilaso planteja un creixement 

en número d' hores gracies aquests nous espais, la idea és obrir totes les tardes i fer-ne un 

treball educatiu molt important amb la franja d' edat d'adolescents. El darrer curs el nombre 

d'adolescents en el servei s'ha triplicat per tant es fa necessari !'existencia coma mínim de dos 

animadors que fan l'acompanyament educatiu d'aquests adolescents. Per tant es planteja 1 

persona contractada a jornada complerta que fa de responsable de la Sala d'adolescents pero 

que a més treballa a dins de l'espai de trabada dos matins a la setmana, d'aquesta manera es 

dona cobertura total en l'horari d'obertura amb !'existencia de professionals. Alhora es planteja 

també 1 persona més que cobrira l'horari d'atenció directa a les tardes de la sala d'adolescents. 

L'espai de trabada (la planta) obert 45 hores setmanals, matí i tarda, ocupa tota la planta 1 i té 

diferents ambits, és necessari que existeixi 1 perfil animador sociocultural com a referent de 

l'espai i que cobreixi totes les tardes i dos matins. La resta de matins quedaran cobert per la 

persona del projecte d'adolescents. És molt important que aquesta persona haura d'incorporar 

un perfil dinamic, polivalent i creatiu, ja que haura de ser generador d'activitats, i treballar a 

partir de la participació deis joves per construir conjuntament on espai on els joves són 

protagonistes. 
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l'espai de formació i creixement personal per joves: en aquest espai ubicat a la 2a planta es 

planteja partint de les necessitats ja recollides deis joves, oferir un espai perdonar eines que els 

ajudi a la seva capacitació personal. ... {veure projecte), es planteja aquí un perfil d'un tecnic 

miga jornada complerta que haura de treballar tardes i matins. 

lntercanviador de la Sagrera , i espai multimedia: aquí es planteja un tecnic mig que ha de 

gestionar els dos programes, amb coneixements idiomes, informatica, xarxes socials, i que fara 

una fundó de coordinació institucional amb món laboral, formació professional i universitari. 

Personal de suport: es planteja dins del projecte una retroalimentació constant de voluntaris, 

alumnes en practiques, entitats, associacions i empreses ... que es traduira en convenís estables 

de col·laboració que donaran una estabilitat i un suporta cadascun deis projectes. 

3.3 Distribució i organització de l'ampliació de I' Espai 

Planta 1: 

ESPAI DE TROBADA, MEDIA TECA JOVE 1 SALA D'ADOLESCENTS. 

Descripció de l'espai 

Espai d' oci i generador d' iniciatives impulsades pels propis joves a través de les seves 

demandes, les seves necessitats, un espai per la promoció de la creativitat, la cor 

responsabilització i lideratge en tasques i accions concretes, un espai de trobada, de 

retroalimentació entre uns i altres, un espai per estar-hi, per concertar-se a Internet, estudiar, 

fer treballs en grup, etc. 
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• Espai de trobada informal per joves. 

Horari d'obertura: 16 a 22:00h 

• Dins d'aquest espai es diferencien diferents espais- zones: 

1. la sala d'adolescents: a l'actual despatx de la biblioteca es mantindra l'espai de la 

sa la d'adolescents, per joves de 12 a 16 anys, actualment obert els di lluns i els 

dimecres a la tarda. 

m:b'cii'.'cat ...................................................................................................................................................................................................................... i2 
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• Característiques de l'espai: hauria de ser un espai molt polivalent sense gaire 

mobiliari, o mobil iari plegable. Al final de l'espai amb un mirall per fer-ho 

servir d'espai de dansa- tallers de ball com alternativa a la sa la d'actes. 
• Material i 1 o mobiliari: mirall, taules plegables, ordinadors portatil. 

2. Espai Mediateca: donat que l'equipament esta especialitzat en la música i els 

audiovisuals, en !'actual espai d'audiovisuals de la biblioteca es fara un espai de 

mediateca audiovisual i musical, amb reproductor de mp3, pantalla i projector. Hi 

ha molt material del centre : material del concurs de música acústica, material del 

festival Barcelona Visualsound, es comptara amb algunes donacions del consorci de 

biblioteques. Actualment hi ha butaques, televisió, reproductor.. . tot aquest 

material és del Districte per tant es pot mantenir a l'equipament. 

3. Espai d'oci i lleure: espai per jugar,entretenir-se, compartir i aprendre. On hi haura 

futbolí, taules de ping-pong, jocs de taula,i diferents activitats lúdiques es tracta 

d' un espai comode i agradable que fonamentara la convivencia 

4. Espai d'estudi i/o lectura: a !'actual espai de lectura de fa biblioteca es mantindra un 

espai per l'estudi deis joves, amb taules i cadires, jaque és una demanda deis joves 

recollida durant tots aquests anys. 

Planta 2: 

ESPAI DE FORMACIÓ, 1 CAPACITACIÓ PERSONAL 1 PROFESSIONAL DE JOVES 

Aquest sera l'espai de formació, de coneixement, de creixement personal, aquest espai es 

divideix principalment en 3 espais, tot i que és important ten ir present la importancia que sigui 

un espai polivalent, el més obert possible, i que pugui acollir diferents iniciatives i propostes 

deis joves. 
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1- Espai de formació- multimedia: 

Necessitat d'un espai amb eines informatiques, connexió a Internet, en aquest espai es 

treballara en diferents horaris amb col·lectius i edats diferents: 

-Suporta l'aprenentatge i espai de deures. Adre~at principalment a adolescents que 

necessiten suport d' ordinadors per fer les seves tasques escolars. 

-Sessions de tecniques d'estudi i organització del temps que es poden treballar en 

aquest mateix espai donat l'encaix de la tematica .. 

-Punt Activa't. Suport a la recerca de feina. 

-Tallers i cursos en fundó de les necessitats manifestades pels joves. Possibilitats de 

convenís amb universitats per tal de treballar conjuntament alguns camps. Opció de 

treball al voltant de la comunicació, simulació d'un canal de comunicació: revista, 

Periódico, ... amb el suport i acompanyament de universitaris, i retroalimentació en 

la comunicació i difusió de l'espai jove i d'altre eines a nivell de districte: revista 

escola, ... 

2- Espai 'Propolis' 

La finalitat d'aquesta ubicació sera treballa tot un seguit d'eines que ajudin al jove en la 

seva construcció social, a més de donar un suport i enfortir la seva propia xarxa social. 

La maduresa i el desenvolupament social deis més joves en la seva etapa de 

!'adolescencia . 

En aquest sentit 1' espai té la fundó de dotar al jove d'eines i d' habilitats per saber 

estar i ten ir exit personal i professional en el futur. 

Es tractaria de tot allo relacionat amb capacitació personal, a través d' eines atractives 

que millorin la seva autoestima, superació personal. 

Es tracta de donar les eines els joves per que ells sois siguin en un futur capa~os de fer 

front a diferents reptes personals, professionals ... 

• Tallers de coaching 

• Teatre social 

• Presentacions en públic 

• Tallers d' Autoestima 

• Capacitació personal... 

Sempre hauran de sortir de les demandes deis joves i d'aquelles necessitat detectades .. 
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3- Xarxa d'intercanvis socials- 'l' intercanviador de la Sagrera' 

Cal generar una dinamica de compartir recursos, optimitzar, i retroalimentar-se els uns 

deis altres, a més cal tenir present que moltes vegades els interlocutors més valids pels 

joves són els propis joves, per tant és molt important crear aquest espai on 

s'intercanvien experiimcies, coneixements, ... tot i així cal tenir present que l'espai 

hauria d'estar conduit i dinamitzat per algú. 

lntercanvi de llengües, Són molts els joves europeus que temporalment 

resideixen a Barcelona i no tenen manera d' implicar-se en el día a día de la 

ciutat, molts d'aquests són estudiants d' Erasmus. 

S'aprofitaran les estades de joves d'altres pa'isos per fer conversa entre diferents 

llengües. Fixant horaris de diferents llengües i donar possibilitats de que en un 

espai obert es practiqui 1' idioma. Crear un referent de Barcelona en relació a 

d'intercanvi de llengües i connectant d'aquesta forma els jove europeu que 

resideix temporalment a Barcelona amb els autoctons. 

• Tallers voluntaris 

lntercanvi de coneixements per arees: suport matematiques, ciencies, ... 

• Banc del temps. 

3.4 Agents a ten ir en compte 

• Direcció d' Adolescencia i Joventut 

• lES del districte. Possibi litats d'establir algun acord com a espai de formació. 

Convalidació de credits en funció de la participació en diferents programes. 

• IMEB. 

• Fundació BCN Formació professional. 

• Punt Activa't Barcelona Activa 

• Postgraus i masters universitaris. 

• Entitats del viver de projectes 

• Universitats ampliació i regulació convenís de practiques, exemple: universitat ciencies 

de la comunicació. 

• Empreses : contacte amb món empresarial per 1' esponsorització d'a lgunes arees i/o 

zones. 

• Els joves que hauran de ser els protagonistes i el públic objectiu de l'acció. 
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3.5 Recursos necessaris i execució 

DESPESES PROJECTE INTEGRAl PER JOVES 1/0 ADOlESCENTS 

Obertura del servei: 

2 plantes, total de m2 aproximadament 700. 

De dilluns a d ivend res de 10 a 14 i de 16 a 21h. 

Total d' horari d'obertura: 45 hores setmanals. 

Abastament del projecte: ciutat de Barcelona. 

ESTIMACIÓ PERSONAlS 

CATEGORIA PROFESSIONAL 

A)1 Animador sociocultural- Espai trobada 

8)1 animador sociocultural - La Sala 

C)1 Animador sociocultura 1 - La Sa la 

(Aquesta figura existeix) 

D)1 tecnic Mig (espai de formació) 

COSTOS EN ACTIVITATS 

PROGRAMACIÓ ACTIVITATS ESPAI 7000ANUALS 

ADOLESCENTS 

PROGRAMACIÓ ACTIVITATS ESPAI DE 10000 ANUALS 
FORMACIÓ 
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COSTOS EN NOVES TECNOLOGIES (s'annexa previsió economica) 

INVERSIÓ AULA TIC 15.400 € d'inversió 

MANTENIMENT AULA 3.000 { 

PROGRAMES Programari lliure sense !licencies 

Total: 18.400 

TOTAL PROJECTE DE FORM ACIÓ INTEGRAL PER ADOLESCENTS 1 JOVES 

Personal 70.000 

Activitats 17.000 

Aula noves 18.400 
tecnologies 

Total 105.400 

El procés definitiu de trasllat de la Biblioteca Garcilaso determinara el procés de rea lit zació de 

l'ampliació de l'equipament. Es preveu que de cara finals del segon semestre del 2012 es pugui 

tenir el projecte fina litzat ,per tal que la posada en funcionament sigui a inicis de 2013. Es 

procurara cobrir les necessitats deis servei amb recursos propis en la mesura del que sigui 

possible. 

D'acord sempre, amb els criteris tecnics que s'estipulin des de I'Ajuntament de Barcelona. 
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