Pla de Desenvolupament Comunitari de la Balconada
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Assessorament i suport en la creació de projectes socials i culturals.
Formació i assessorament a l’associacionisme.
Suport en la recerca de finançament públic i privat per a la creació de projectes.
Acompanyament en la posada en funcionament de les entitats (tràmits legals, estatuts, nif,
registre d'entitats municipals), i suport en la recerca de finançament públic i privat.
Foment de l’emprenedoria i de l’economia social.
Promoció d'espais de trobada per coordinació i acció entre entitats, serveis i veïnat del barri
(taules d'entitats i serveis) .
Promoció del treball en xarxa, coordinació entre entitats, optimització de recursos i coordinació
de projectes socials.
Difusió de les activitats al barri. Edició de la revista del barri amb l’Avv (La Veu de la Balconada).
Informació bàsica sobre altres serveis i recursos locals ( Ajuntament, Consell comarcal...etc).

PROJECTES
Projecte Propers
Foment i dinamització d’una Xarxa de Salut Comunitària per la detecció, seguiment i intervenció col·lectiva
per prevenir el sobre-envelliment i millorar la situació de la gent gran sola.
Economia Social i Emprenedoria
Assessorament en emprenedoria social i economia social. Formació i ocupació i orientació laboral. En
coordinació amb altres serveis de la ciutat.
Revista veïnal de la Balconada i del PDC (en renovació)
Revista informativa de accions i activitats que es promouen al barri, promoguda pel PDC i l’AVV de la
Balconada, amb suport de Punt Òmnia.
Blog , Centre de Recursos i Guia d'Entitats
Recursos per a la promoció associativa i l'accés a recursos locals també a nivell de ciutadà
Projecte d'Horts comunitaris a la Culla
Projecte d'horts socials a la Culla, amb el Punt Ómnia i la Casa de la Culla, des d'espais de construcció
col·lectiva, i pel coneixement i pràctica de tècniques de l'agroecologia.
Activitats de dinamització comunitària
Suport, coordinació i acompanyament en l’organització i celebració de festes com el dia de la gent gran, el dia
dels drets dels infants i contra la violència de gènere, la fira d’entitats, entre d’altres.
Si t'interessa algun d'aquests projectes participa-hi!
Horari i ubicació
Dimarts i Dijous de 9.00h -14.00h i Dilluns
www.facebook.com/pdcbalconada
a la seu de l’AVV Balconada (i altres hores a convenir) www.pdcbalconadamanresa.cat
(P.Oleguer Miró 23-25)
Telefon de contacte i email
pdcbalconada@larada.coop

