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RESUM DEL PROJECTE (finalitat, objectius, resultats esperats etc.) 

La Fundació Jovent vinculada a la Zona Nord de Nou Barris des del 2015, treballa fomentant la 

cohesió social dels joves a partir de donar a aquests experiències laborals; amb l’objectiu de 

lluitar contra l’exclusió i el processos de ruptura que afecten a la vida d’aquests i provoquen un 

debilitament dels lligams socials.  

El perfil de joves que atenem, en la seva majoria, han abandonat els estudis i tenen certes 

dificultats per accedir al mercat laboral ordinari. L’experiència laboral, juntament amb la pràctica 

d’activitat física, el suport acadèmic i les activitats de servei a la comunitat han mostrat la seva 

efectivitat en la reducció de diverses conductes de risc socials o de salut. 

 



Un dels programes de la Fundació és el “Primera Feina”, la seva finalitat és l’apropament a la 
inserció laboral i la participació comunitària, tot facilitant al jovent  la capacitació, les habilitats i els 
recursos necessaris per entrar amb èxit al mercat laboral  i contribuir  a la vida cívica.  

Durant el programa un grup de joves actuen a  la Zona Nord i es presenten a la comunitat donant 
una nova imatge d’ells als veïns/es, millorant la seva pròpia autoimatge, la seva autoestima; 
alhora que trencant un estereotip negatiu “los ninis” s’interrelacionen i milloren la convivència. 

TREBALL EN XARXA AMB ALTRES ENTITATS I/O COL. LECTIUS 

Totes les accions que es desenvolupen al programa surten de les demandes d’entitats i 
associacions que actuen com agents socials als barris de la Zona Nord. 

Descripció de les accions que s’han anat desenvolup ant al projecte: 

Cuina amb pocs recursos: Tallers de cuina destinats a famílies amb pocs recursos, on es donen 
eines i recursos per fer àpats equilibrats i saludables. 

Ajudem a la Gent Gran: A la Zona Nord molta Gent Gran tenen problemes de mobilitat, i les 
barreres arquitectòniques dificulten fer activitats de la vida quotidiana com: anar a la compra, 
sortir al metge,… L’idea d’aquesta acció es ajudar puntualment a la Gent Gran en aquestes 
tasques.  

Tasques de Manteniment:  Els joves fan petites tasques de manteniment a les instal·lacions 
públiques del barri. 

Ajuda a entitats:  Amb aquesta acció es dóna un cop de ma en el desenvolupament d’accions o 
activitats que les entitats fan al barri: menjars del món, barri solidari, divendres alternatius, 
campanya de nadal,... 

Dinamització esportiva i tasques de monitoratge:  Els joves fan una tasca de suport de 
dinamització esportiva i serveis de monitoratge: teatre comunitari, dinamització zona esportiva 
ciutat meridiana, menjador mestre morera,...  

PARTICIPACIÓ DELS DESTINATARIS AL PROJECTE 

Els joves seran el protagonistes del programa, ells desenvoluparan les accions i activitats dels 
programes acompanyats d’educadors que els faran de reforç i suport. 

Seran joves de 16 a 25 anys de la Zona Nord, principalment, que estan en un procés d’activació 
laboral. Participants de les formacions del programa d’inserció socialaboral cruïlla o de les 
formacions del programa Divendres Alternatius de la Zona Nord. 

 

 

 


