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Nom de l’entitat

E-Joves de Baró de Viver

Barri

Baró de Viver

Anys de trajectòria

2 anys

Problemàtiques

Contextualització

Espais dignes
Es troben al local de l’antiga Associació de Veïns de Baró de Viver. Estan molt agraïts que se’ls hi hagi cedit la
gestió de l’espai i que ara entitats del barri sense espai propi puguin utilitzar aquestes instal·lacions.

Contextualització
problemàtica

Van presentar el projecte del Parc de Calistenia, que se’ls hi va confirmar que es realitzaria, però els hi manca
saber quan i com es durà a terme el projecte.
D’altra banda, volen saber si es rehabilitarà el pàrquing del barri i si es té previst posar zona blava. Consideren
que és una necessitat pel barri, ja que la gent necessita els cotxes per anar a treballar. Per això, demanen que
s’ofereixin espais dignes on poder tenir els seus vehicles. Apostar des de districte només perquè el veïnat del barri
no tingui vehicles i vagi en transport públic afecta a l’economia del barri.
Per últim, han sol·licitat poder utilitzar el nou camp de futbol del barri, però encara no se’ls hi ha donat resposta
des de Districte.

Demandes

Espai públic

· Disposar d’informació del projecte del Parc de Calistenia
· Rehabilitar el pàrquing del barri.
· Poder fer ús del nou camp de futbol

Contextualització

Comunitat
Tenen una bona relació amb la resta d’entitats del barri. La comissió de festes els hi dona suport de qualsevol tipus
i estan fent projectes comuns amb el centre cívic.

Demandes

Context.
tualització

Espai públic

@

Van presentar-se als pressupostos participatius amb el projecte de “Alfabetització digital”, el qual no va tenir suficient suports. Ara bé, el centre cívic segueix necessitant la renovació d’ordinacions i alguns aparells electrònics.

· Renovar els ordinadors i altres aparells electrònics del centre cívic per materials de qualitat

Per a més informació, contacta amb ejovesbdv@gmail.com

