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1. Introducció
El Programa municipal d’Acció Comunitària [1] és un projecte de la Regidoria d’Esports i Joventut emmarcat dins
del nostre Programa per a l’Emancipació Juvenil. Té com a objectiu principal crear una xarxa de recursos i eines
pels i les joves de 12 a 18 anys de la ciutat, per tal de donar resposta a les necessitats que presentin en el
desenvolupament del seu projecte de vida.
El Programa d’Acció Comunitària segueix les següents línies estratègiques:
Proximitat:
• Conèixer els recursos, serveis i xarxes dels diferents territoris de la ciutat per tal de donar una resposta
transversal a les necessitats del jovent.
• Vincular les necessitats que es detecten als barris amb els recursos que ja existeixen en aquest, potenciant i
facilitant la comunicació i la relació bilateral.
Terriotorialitat:
• Activar iniciatives que potenciïn que els i les joves descobriu nous entorns a l’habitual.
• Donar a conèixer els Programes de la Regidoria d’Esports i Joventut als i les joves dels diferents territoris de la
ciutat .
Descentralització:
• Implementar accions comunitàries pròpies de la Regidoria d’Esports i Joventut als diferents barris de la ciutat.
• Crear i dissenyar noves accions comunitàries dins dels diferents barris davant d’una demanda concreta.
2. Organització Territorial
Dins del PAC hem realitzat una divisió territorial per poder optimitzar l’acció comunitària. El treball del PAC
s’organitza de manera estratègica dividint L’Hospitalet en quatre territoris, essent quatre els/les tècnics/es
referents d’aquests.
Aquesta és la distribució del territori per al treball de l’equip tècnic:
- Centre i Sant Josep (Districte I)
- Collblanc i La Torrassa (Districte II) i Santa Eulàlia (Districte III)
- La Florida i Les Planes (Districte IV) i Can Serra i Pubilla Cases (Districte V)
- Bellvitge i El Gornal (Districte VI) i Sanfeliu (Districte I)
3.Acció comunitària: treball en xarxa, blocs d'aprenentatge i intervencions als instituts
Treball en xarxa
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El treball en xarxa són tots els mecanismes de coordinació o les sinèrgies que s’estableixen entre els i les
tècnics/ques de joventut amb les persones que tenen per objectiu aconseguir un benestar social per al jovent
de L’Hospitalet: personal tècnic municipal, professorat, membres d’entitats, entre d’altres.
Aquest treball en xarxa el desenvolupem a través de coordinacions directes amb altres professionals que
treballen amb joves i a través de la participació en diferents xarxes.
Intervencions als instituts
Cada Institut de la ciutat disposa d'un punt d'informació juvenil (a través d’un plafó informatiu), i un servei
d’orientació a través del qual s’ofereix un ventall de recursos d’informació, orientació i assessorament en temes
relacionats amb el desenvolupament del vostre projecte de vida com a joves: formació, ocupació, participació i
oci, mobilitat internacional, habitatge, salut, sexualitat, sensibilització, entre d’altres. Per altra banda, un nou
recurs es crea, al 2013, sota la denominació EntreJovesL’H que consisteix en la creació d’una xarxa de
col•laboradors juvenils per descentralitzar la informació i els recursos i per canalitzar les demandes dels propis
joves; dotar als i les joves d’eines i habilitats per tal de fomentar la seva autonomia en el seu procés
d’emancipació i promoure la participació activa dels joves.
Vincular Mapa JoveFitxa del Mapa Jove: Oficina Jove de L'Hospitalet [2]
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