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1

Edifici El Mallol
Enguany s’ha redactat el projecte d’enderroc, consolidació i rehabilitació de l’edifici per
posar en funcionament l’edifici El Mallol.
Alhora, s’ha encarregat la redacció del projecte d’instal·lació d’una caldera de biomassa
en substitució del sistema previst inicialment.
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Incorporació de tecnologies de la informació en els
edificis

Amb la finalitat d’instal·lar la xarxa de fibra òptica al barri del Mallol, s’ha hagut d’instal·lar
una antena situada al Serrat d’Ordeig de Vinyoles (executant l’obra civil consistent en
les obres de col·locació de la caixa de subministrament i de la xarxa elèctrica). També
s’han realitzat les obres per l’execució de la caixa de subministrament i de la xarxa
elèctrica per una antena a situar al dipòsit municipal d’aigua del municipi.
D’altra banda, s’han realitzat actuacions per eliminar, sempre que sigui possible, la
“fractura digital”, formant a persones especialment proactives dels col·lectius que
presenten una major incidència de la fractura digital (dones i gent gran) perquè
aprenguin a maximitzar els
recursos
ofereix:

que

internet

enviar

els

correus

electrònics, buscar feina, etc.
Les persones formades en
aquest àmbit poden actuar
després com a formadores
d’altres persones que es troben
en la seva mateixa situació,
generant

així

multiplicador.
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un

efecte

Equitat de gènere en l’ús de l’espai urbà i dles
equipaments

En totes les actuacions d’enguany s’ha incorporat la perspectiva de gènere en tots els
projectes i accions que es desenvolupen, pel tal d’impulsar la participació social i política
de les dones. Alhora, s’ha contractat una persona per impulsar accions que modifiquin
els actuals condicionaments culturals, econòmics, polítics i socials.
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Programes que comportin la millora social, urbanística i
econòmica

Aquesta actuació ha estat destinada al desvetllament de vocacions empresarials de la
gent jove. S’ha treballat en programacions de joves per oferir un ventall ampli d’activitats
i cursos per aquest col·lectiu.
També s’ha treballat per millorar la ocupabilitat del barri del Mallol, per tal d’impulsar
polítiques d’ocupació i millorar la taxa de desocupats del barri, dissenyant actuacions
per apropar i/o adaptar determinats grups d’incidència al mercat de treball (aturats de
llarga durada, vulnerables en risc d’exclusió social, col·lectius de dones).
Emmarcat dins del Programa de Participació Ciutadana s’ha fet una actuació que ja es
ve realitzant durant al llarg dels últims anys, una campanya anomenada “Barris antics,
molt per oferir, molt per descobrir”. Aquesta campanya vol incentivar la compra als
comerços locals, implicant els diferents agents socials i econòmics (entitats, joves, gent
gran, dones, comerciants...) en la dinamització i revitalització del comerç.
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