
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

JOVES 2016-17

RESULTATS FINALS!! 
7 PROPOSTES APROVADES 
23 PROPOSTES DESCARTADES 
4.000€ REPARTITS • 66 participants

I TU QUÈ FARIES AMB

4.000€ ?

Entra a    joves.pallarssobira.cat    i participa!!

PASSAR A L’ACCIÓ 
Implica’t en els grups de treball

I el proper pas és…

Ja podeu consultar els…

16 de desembre 2016 
al Poliesportiu de Sort

17 de febrer 2017 
al Casal Cívic de Sort



PROPOSTES 2016-17 FINANÇADES!!  
PER SUPERAR EL 100% DE FINANCAMENT

7



PRESSUPOST MÍNIM: 
€

ESPAI PER A JOVES 
A ESTERRI I/O SORT

Habilitar un espai on els joves es 
puguin trobar per fer les seves coses, 
sobretot a l’hivern.


* Proposta compartida 

núm. 12400

€
0% 25% 50% 75% 100%

246%

RECAPTAT: 1.085€



PRESSUPOST MÍNIM: 
€

CREAR UNA COLLA 
CASTELLERA

Organitzar tallers d'iniciació perquè 
la gent ho provi i motivar un grup 
de joves a començar la colla 
castellera. 

núm. 2150

€
0% 25% 50% 75% 100%

152%

RECAPTAT: 328€



PRESSUPOST MÍNIM: 
€

REBELS AMB CAUSA

Es tracta de definir un repte o causa 
(anual?) entre els joves de la comarca i 
promoure accions en pro d’aquest 
repte o causa i fer difusió d’aquestes 
accions

núm. 150

€
0% 25% 50% 75% 100%

301%

RECAPTAT: 250€



PRESSUPOST MÍNIM: 
€

RESTAUREM 
L’ATLANT:  
EL PRIMER GEGANT 
DEL PALLARS SOBIRÀ!

Actualment disposem de l’estructura d’alumini. Però cal 
restaurar molts elements d'aquest gegant: el cap, els braços 
(recanvi de material malmés, pintura etc.).


Pel que fa al vestit es necessari dissenyar des de zero un 
patrò similar al que vestia l’Atlant en les imatges d’arxiu, ja 
que no es va trobar amb les restes del magatzem del 
poliesportiu i s’hauria perdut o fet malbé.

núm. 14450

€
0% 25% 50% 75% 100%

182%

RECAPTAT: 917€



PRESSUPOST MÍNIM: 
€

CURS/TALLER DE 
GRAFITIS

Aprofitar per poder fer un curs de grafitis 
per repintar tota la paret del riu sota el 
passeig, sobretot la part del parc de 
aiguerola. També altres espais ; )

núm. 5150

€
0% 25% 50% 75% 100%

137%

RECAPTAT: 306€



PRESSUPOST MÍNIM: 
€

RECUPERACIÓ 
HORTS

La proposta seria recuperar els horts en desús i abandonats 
situats al voltant de Sort  tenint en compte criteris eficients, 
sostenibles i ecològiques. La idea és que tothom qui ho 
vulgui pugui conrea i cultivar la terra, però també utilitzar una 
de les parcel.les per un ús més social.


La proposta consta de:

- Tallers agricultura ecològica

- "Eines i reg"

núm. 18500

€
0% 25% 50% 75% 100%

146%

RECAPTAT: 829€



PRESSUPOST MÍNIM: 
€

TALLERS DE RAP 
PER A NENS I JOVES

El rap com a eina d’expressió per a nens i joves. 
La música és un llenguatge que atrapa a totes les 
edats. Poder-se expressar a través d’un llenguatge 
tan directe permet, per un cantó, abordar i 
conèixer qüestions que importen a aquests 
col·lectius i per altre cantó, afavorir la creativitat, el 
llenguatge musical, la poesia i l’escriptura.

núm. 4150

€
0% 25% 50% 75% 100%

124%

RECAPTAT: 286€



PROPOSTES 2016-17 DESCARTADES  
PER NO ARRIBAR AL 100% DE FINANCAMENT

23



PRESSUPOST MÍNIM: 
€

Curs / taller d'allaus

Organitzar un curs per als interessats amb un 
guia expert en allaus que expliqués, els perills 
dels allaus, com reconèixer els tipus de neu, etc 


És una proposta que té molt sentit en un país de 
neu com el nostre.

núm. 9300

€
0% 25% 50% 75% 100%

20%

RECAPTAT: 59€

descartada



PRESSUPOST MÍNIM: 
€

CUINA PALLARESA

Tallers pràctics per aprendre a 
cuinar amb productes pallaresos i 
alguna cultura gastronòmica 
externa


núm. 13450

€
0% 13% 25% 38% 50%

10%

RECAPTAT: 46€

descartada



PRESSUPOST MÍNIM: 
€

FEM ESPORT  
FEM SALUT

Promoure activitats esportives 
dinamitzades per afavorir la participació 
dels veïns, fer salut i promoure l'esport 
sense competició, millorant d’aquesta 
manera la qualitat de vida dels nostres 
veïns.

núm. 10300

€
0% 13% 25% 38% 50%

10%

RECAPTAT: 37€

descartada



PRESSUPOST MÍNIM: 
€

ESPAI DE COWORKING 
O DE CREACIÓ AMB 
ACTIVITATS!

Es tracta d’oferir un espai de treball 
compartit a professionals liberals i/o 
artistes amb la opció que a canvi d’una 
part o del total del lloguer de l’espai, 
ofereixin activitats als joves o al conjunt de 
la població.

núm. 271.500

€
0% 13% 25% 38% 50%

9%

RECAPTAT: 157€

descartada



PRESSUPOST MÍNIM: 
€

TALLER D’INICIACIÓ 
A L'ÚS DE DRONS

Proposta de tallers d'iniciació a l'ús "amateur" de drons que es 
pot ampliar en un curs per conèixer el món professional dels 
drons: pilots de Drons, operadors de càmera de foto i vídeo de 
dron, mecànics de Drons, empreses operadores de vol... 


Tant si ets noi o noia, si estàs moltes hores connectat/da a la 
play, ara tens la oportunitat de fer d’això una virtut com a pilot 
d’aeronaus no tripulades (Drons) i amb aquests tallers et 
podràs iniciar en aquest magnífic món del Dron.

núm. 22500

€
0% 13% 25% 38% 50%

8%

RECAPTAT: 39€

descartada



PRESSUPOST MÍNIM: 
€

BORSA DE TREBALL 
AL PALLARS

Una borsa de treball online centralitzada al pallars 
que serveixi tant per la gent que busca feina al nostre 
territori com pels petits i grans empresaris que 
busquem gent per treballar. Aquesta borsa de treball 
hauria d’estar organitzada per un organisme com el 
consell on tots hi poguèssim accedir i col.laborar, 
d’aquesta manera facilitar ofertes i demandes 
laborals.

núm. 17500

€
0% 13% 25% 38% 50%

7%

RECAPTAT: 44€

descartada



PRESSUPOST MÍNIM: 
€

TALLER D’ESTRUCTURES 
ECOLÒGIQUES PER FER 
OMBRA

Es tracta d’un taller per aprendre a construïr amb 
elements naturals i/o reciclats una estructura efímera per 
fer espais amb ombra. A la vegada aquesta estructura 
pot servir per acollir diverses activitats o simplement 
generar un espai temporal acollidor i protegit del sol ; )


També es pot estudiar una variant per l'hivern ; )

núm. 23500

RECAPTAT: 44€

€
0% 13% 25% 38% 50%

7%

descartada



PRESSUPOST MÍNIM: 
€

ALIMENTACIÓ PER A 
JOVES ESPORTISTES

Tenim molts joves esportistes, la majoria practiquen esports de 
relativa perillositat i d’intensitat elevada. Davant la tendència 
de seguir dietes d'internet i les falces creences sobre 
l'alimentació, és important que aprenguin a distingir la 
informació veraç per millorar la seva salut.


Es tracta d’un taller teòric-pràctic que parteix d'entendre les 
necessitats de l’organisme durant el creixement, l'adolescència 
i l'exercici; per després identificar aspectes a corregir de la 
nostra dieta abans, durant i després de la pràctica esportiva.

núm. 15450

RECAPTAT: 26€

€
0% 10% 20% 30% 40%

6%

descartada



PRESSUPOST MÍNIM: 
€

CUINA PER A 
EMANCIPAR-SE

Tallers teòric-pràctics impartits per un cuiner i una dietista-
nutricionista

Els temes tractats seran:

- Coccions i propietats nutritives

- Estris de cuina i material bàsic i tipus de talls

- Propietats i receptes fàcils en tres passes per: Pasta, arròs i 
altres cereals (blat sarraí, quínoa, etc), Verdures, Llegums, Carns, 
peixos i ous, Postres (fruites i làctics),

- Organització de les compres i dels menús setmanals per a què 
no hi falti ni hi sobri res

núm. 24500

RECAPTAT: 26€

€
0% 10% 20% 30% 40%

5%

descartada



PRESSUPOST MÍNIM: 
€

CLASSES DE GUITARRA 
ESPANYOLA GRATIS

Tallers d'iniciació a la guitarra 
espanyola gratuïtes als joves 
interessats amb un formador local


núm. 1150 núm. 3
RECAPTAT: 7€

€
0% 8% 15% 23% 30%

4%

descartada



PRESSUPOST MÍNIM: 
€

DISSENYA I CUS LA 
TEVA ROBA

Taller per aprendre a dissenyar, fer 
els patrons i confeccionar la roba 
imaginada pels joves.


Inclou materials

núm. 261.350

RECAPTAT: 37€

€
0% 8% 15% 23% 30%

4%

descartada



PRESSUPOST MÍNIM: 
€

FER UN CONCERT 
AMB UN GRUP DE 
RENOM

Fer un concert amb un grup de renom a on sigui del Pallars 
Sobirà, a la primavera o a l’estiu. Es podria acompanyar d’un 
grup de versions i un DJ per tal de fer el concert una mica més 
llarg. 


Desde 1r de Batxillerat del INS Hug Roger III de Sort proposem 
alguns grups: ZOO, Lagrimas de Sangre, Atupa, Aspencat, La 
Raíz, Txarango, La Pegatina, Green Valley, Fito y Fitipaldis, Els 
Catarres, Smoking Soul’s o Oques Grasses, entre altres.


núm. 302.500

RECAPTAT: 89€

€
0% 5% 10% 15% 20%

3%

descartada



PRESSUPOST MÍNIM: 
€

TALLER COM FER-SE 
AUTÒNOM (Artistes, 
etc)

Taller per revisió tots els aspectes que cal tenir en compte 
per a treballar en una disciplina creativa i per compte 
propi. 


Com definir els nostres serveis o la nostra obra, com 
trobar el nostre públic, vendre i promocionar-nos, com fer 
un pressupost i començar a facturar, temes fiscals, legals 
i administratius que cal saber per emprendre amb èxit.

núm. 20500

RECAPTAT: 13€

descartada

€
0% 5% 10% 15% 20%

3%



PRESSUPOST MÍNIM: 
€

DISSENY I IMPRESSIÓ 
D’OBJECTES 3D

Taller de disseny i impressió d'objectes en 3D que 
consistirà en:

1) Recollir idees d’objectes a dissenyar

2) Dissenyarem aquests objectes amb programari que 
permeti generar objectes en 3D

3) Imprimirem aquests objectes 3D, i procurarem millorar 
el resultat introduint canvis al prototip inicial.


Aporto acompanyament i assessorament en el disseny, i 
impressora 3D.

núm. 251.000

RECAPTAT: 26€

€
0% 5% 10% 15% 20%

3%

descartada



PRESSUPOST MÍNIM: 
€

CURS DE MONITORS 
O DIRECTORS DE 
LLEURE

Es tractaria d’organitzar un curs semigratuït o gratuït* perquè tots 
els i les joves interessats/des puguin fer la formació de Monitor/a 
o Director/a de Lleure sense haver de marxar de la comarca.


Cada escola de formació té la seva proposta formativa 
específica, amb preus i modalitats diferents (intensiva, amb varis 
cursos, etc) però totes les propostes tenen un mateix nombre 
mínim d’hores i contemplen formació presencial, 
autoaprenentatge online i pràctiques.

núm. 292.000

RECAPTAT: 44€

€
0% 4% 8% 11% 15%

2%

descartada



PRESSUPOST MÍNIM: 
€

CURS DE MOTION 
GRAPHIC

Curs / taller d'iniciació per aprendre a crear 
animacions i elements gràfics en vídeo.


Software After Effects aplicat a Motion 
Graphics.

núm. 21500

RECAPTAT: 7€

€
0% 2% 4% 6% 8%

1%

descartada



PRESSUPOST MÍNIM: 
€

TALLER DE CONSTRUCCIÓ 
AMB TERRA. FEM NIUS 
PER OCELLS

Proposem la creació de caixes niu mitjançant 
la construcció natural; amb elements de la 
natura com fang, palla i fusta.


Un taller per compartir i crear conjuntament 
adults-joves i xics.

núm. 6150

RECAPTAT: 0€

descartada

€
0% 25% 50% 75% 100%

0%



PRESSUPOST MÍNIM: 
€

TALLER ART EFÍMER. 
RALITZACIÓ D’UN MANDALA 
GRAN AMB ELEMENTS DE LA 
NATURA

El principal objectiu és crear junts el mandala, ja pot ser a 
favor d’alguna causa o bé simplement pel gaudi de l’art en 
sí. 


És un treball efímer, que un cop estigui acabat es desfarà 
amb el temps, amb el vent, amb el caminar…


L'important, no és el resultat final, encara que sempre és 
espectacular, sinó el procés.

núm. 7150

RECAPTAT: 0€

descartada

€
0% 25% 50% 75% 100%

0%



PRESSUPOST MÍNIM: 
€

TALLER DE MOBLES 
RECICLATS

La idea és fer un taller de mobles a partir de 
mobles vells i altres elements amb l'objectiu 
d'aprendre a fer-se un mateix les coses, 
donar una segona vida als residus i crear 
mobles que puguin servir per equipar espais 
públics o per associacions / grups de joves.

núm. 8300

RECAPTAT: 0€

descartada

€
0% 25% 50% 75% 100%

0%



PRESSUPOST MÍNIM: 
€

CORREBARS POÈTIC

La proposta preten promoure el gust per la poesia i 
generar una oferta d’oci cultural alternatiu en un format 
popular i desenfadat.


L’activitat en si, podria ser un passa carrers amb un 
recorregut per racons i/o locals del poble on recitar 
fragments de poesía, pel gust de fer-ho. Acompanyats o 
no de música (xaranga, guitarrista, …) o algun altre 
element festiu o cultural (dansa, …)

núm. 11300

RECAPTAT: 0€

descartada

€
0% 25% 50% 75% 100%

0%



PRESSUPOST MÍNIM: 
€

TALLERS STEAM / 
LITTLE BITS

Es tracta d’experimentar a través del joc el repte 
de resoldre problemes des de diverses disciplines 
(Ciència, Art).


Proposem uns tallers creatius d'iniciació a 
l'electrònica i robòtica fàcil amb LittleBits

núm. 16450

RECAPTAT: 0€

descartada

€
0% 25% 50% 75% 100%

0%



PRESSUPOST MÍNIM: 
€

CENTRE CÍVIC 
ITINERANT

Es tracta de programar activitats al llarg de 
l’any en diversos municipis amb una 
programació conjunta per fer-la més 
rentable, promoure el contacte dels joves i 
la gent dels municipis… La proposta pot 
tenir múltiples formats.

núm. 19500

RECAPTAT: 0€

descartada

€
0% 25% 50% 75% 100%

0%



PRESSUPOST MÍNIM: 
€

TRANSFORMEM EL 
PATI DE L'INSTITUT

Proposem que les i els joves pensin i dissenyin el 
pati que volen i les instal·lacions que es poden 
construir, per tal de transformar el pati i fer-se'l 
més seu. 


Creant espais amb fang, sorra, palla i fusta com a 
materials bàsics durant 5 o 6 dies.


núm. 282.000

RECAPTAT: 0€

descartada

€
0% 25% 50% 75% 100%

0%


