1. Introducció i funcions del POC

El Programa municipal de Participació, Oci i Cultura [1] de la Regidoria d’Esports i Joventut té com a objectiu
principal oferir als joves i les joves de la ciutat de L’Hospitalet una oferta d’activitats d’oci alternatiu i cultura
amb identitat pròpia treballant de manera transversal i cogestionada amb els referents institucionals, socials i
culturals de L'Hospitalet.
El Programa de Participació, Oci i Cultura potencia i fomenta la implicació dels i les joves de la ciutat en la
creació cultural activa programant Festivals de música, de curts, d’art de carrer, d’arts plàstiques, poesia,
cultures urbanes... Realitza un treball de dinamització als Instituts de la ciutat a partir del Programa d’Acció
Comunitària de l'Oficina Jove d'Emancipació, dóna la possibilitat a joves artistes d’expressar les seves
inquietuds i projectes i dóna tot el suport necessari per a que les associacions juvenils puguin realitzar activitats
pels i les joves de L’Hospitalet, i dóna suport i assessorament a entitats juvenils, acompanyament i tutoria a
grups formals i no formals de joves.
El Programa de Participació, Oci i Cultura planifica i organitza la programació d’activitats de l’Estiu Jove amb
accions com el Per Amor a L’Hart o l’espai musical i d’experimentació artística Can Chill-out i Petit Format, així
com participa en el Marc de les Festes de la Primavera de la ciutat, amb la Gimcana fotogràfica. Guanyem el
carrer pels i les joves de la ciutat per gaudir d’una ciutat rica culturalment, activa, moderna i acollidora. I de
forma trimestral organitza tallers d’oci i cultura dins de la Programació trimestral de xerrades i tallers.
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http://www.barcelonesjove.net/fitxa-mapajove/46423/oficina-jove-de-lhospitalet
http://www.barcelonesjove.net/mapajove/2721/Equipament juvenil
http://www.barcelonesjove.net/links/2345/Equipaments juvenils L'Hospitalet de Llobregat
http://www.barcelonesjove.net/tags/cultura
http://www.barcelonesjove.net/tags/L&#039;Hospitalet de Llobregat
http://www.barcelonesjove.net/tags/Oci
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