PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DE LA MONTSERRATINA
7.03.1 Programa Jove
PROJECTE:
AULES ESTUDI NOCTURN CASAL MONTSERRATINA
Justificació.
Es constata una mancança de serveis destinats al jovent en el barri i la
demanda de més espais públics on poder estudiar durant les èpoques
d’exàmens, en horaris més propers a les necessitats reals i disponibilitats dels i
de les joves.
Cal tenir en compte, a més, que no només es tracta d’un dèficit estructural de
manca d’adaptació horària, sinó que també es tracta, sovint, de que no
disposen en el seu domicili d’un espai amb unes condicions mínimes per
afavorir l’estudi.
El barri disposa d’un equipament nou amb instal·lacions adequades per acollir
activitats fora de l’horari habitual d’obertura. És per això que l’any 2017 es
proposa obrir la sala del Casal de la Gent Gran situat dins el Casal
Montserratina com a aula d’estudi nocturn, en el període de maig-juny,
coincidint amb el període de pre-selectivitat i selectivitat.
És en aquest període que l’altre espai dins la ciutat destinat a l’estudi nocturn,
la Biblioteca Municipal, experimenta una major afluència d’estudiants i una
mancança d’espai, fins el punt que sovint s’han d’habilitar taules extra per
acollir el nombre d’usuaris/usuàries que fan ús de l’aula d’estudi nocturn.
Donada la bona acollida del projecte, es decideix, conjuntament amb el Servei
de Joventut de l’Ajuntament de Viladecans, donar-li continuïtat i afegir-ho en la
carta de serveis del departament. Es programa, conjuntament, en funció de les
necessitats i demandes del jovent de la ciutat.
És per això que s’estableixen dos períodes d’obertura, coincidint amb les
èpoques d’exàmens universitaris: gener-febrer i maig-juny.
Definició.
Obrir la sala del Casal de la Gent Gran (aforament: 160 persones) de dilluns a
divendres de 20:30 a 00:00 i diumenges de 16:00 a 00:00 en el següent
període:
-

Gener/febrer
Maig/juny

Dues persones (preferiblement un noi i una noia)

Les persones encarregades del servei desenvoluparan les següents tasques:
-

Obrir i tancar el Casal dins l’horari
Control d’entrada i sortida
Registre dels/les usuaris/es
Vigilar l’ús que es fa de les instal·lacions
Garantir la bona marxa del servei
Dinamització de l’espai

Objectius.
1. Oferir un nou servei públic al jovent del barri.
2. Dinamitzar el casal amb nous usuaris/usuàries.
3. Obrir el Casal a un nou públic.
Possibles handicap.
-

Caldrà reforçar la neteja del Casal, fonamentalment dels espais que
estaran oberts en aquest horari i dels lavabos.
Caldrà fer una tasca de conscienciació de l’ús que se’n faci dels espais.
Problemes als exteriors del Casal que caldrà coordinar amb policia i
brigada:
o Sorolls
o Brutícia

