
SANT JOSEP OBRER EN MARXA

COL·LECTIU DESTINATARI (Sector població i sector temàtic):

Sector de població: Població general.
Sector temàtic: Participació ciutadana 

ENTITAT/S RESPONSABLE/S: 

Equip tècnic del Pla Comunitari Sant Josep Obrer.

ENTITAT/S I SERVEI/S QUE HI PARTICIPEN: 

Equip tècnic del Pla Comunitari Sant Josep Obrer
AV Primer de Maig
AV Mas Abelló
Ass. Gitana Catalana Sant Josep Obrer
Ass. Mares i Pares escola Rosa Sensat
Centre Cívic Mas Abelló
EBAS Districte IV
Pla Inclusió Social
RELLSA
Escola Rosa Sensat
Casal Cívic Mas Pellicer
Aprendre a aprendre
Punt Òmnia
ABS Reus 4, Equip de salut del barri Sant Josep
Fundació Josep Pont i Gol
Associació joves gitanos SONAKAY
Casal de la Gent Gran

CALENDARI: 

De gener a desembre de 2013

NOMBRE DE PARTICIPANTS:

PREVISTOS:

Entitats i equipaments del barri

REALS:

Entitats i equipaments del barri
OBJECTIUS DEL PROJECTE: 

Aprofitant les facilitats que suposen les noves tecnologies i atenent a la necessitat
de rebre  mes informació  sobre  les  activitats  que es  desenvolupen en el  barri,
sorgeix com proposta del equip dinamitzador del Pla Comunitari  generar un espai
que reculli el conjunt d’activitats que es realitzen.



• Generar  un  espai  on  es  publiquin  les  notícies  referents  al  barri  i  a  les
activitats que s’hi desenvolupen

• Fer  participar  a  totes  les  entitats  i  serveis  del  barri  en  l’aportació  de
informació i la publicació  de notícies al bloc.

ACTIVITATS:

Recollir les noticies i activitats referents al barri Sant Josep i publicar-les a la pagina
web del barri.
Crear una pagina web o bloc on es publiquin totes les novetats I informacions
referents a temes que afecten al barri, per que tots els actors, entitats, tècnics i
veïnatge, estiguin informats.
Tots els agents implicats són administradors i poden publicar noticies al bloc.

http://pcsantjosep.wordpress.com/

DADES ESTADÍSTIQUES DEL 2013:

Nombre de noticies publicades:  85
Nombre de visites:     6.228(*)
Fotos publicades:    172
Dia més visitat:   4 juny amb 189
Procedència:   Espanya 5.569, USA 128, Servia 63, França 46... fins a 60 països

(*) no estan comptabilitzades les visites i entrades dels administradors del bloc que 
son totes les entitats i serveis que hi participen.


