Bicis per a totes
Dotar de bicicletes a persones amb
pocs recursos. Soterranya, AMA - CV i
Tàndem, amb 2.000 €

Batucada
Millorar la qualitat de vida de les persones
amb discapacitat afavorint la seua
integració social, Ateneu cultural Ciutat
de Manises amb 1.500€

Sabata
Millorar les condicions de vida de les
dones en situació d´exclusió social.
Presentat per Lilith, 4.000 €

APS a través de la
jardineria terapèutica
Millorar la qualitat de vida dels usuaris
d’AFEMPES i la participació en tasques
comunitàries. 2.000 €

La princesa promesa
Fomentar la lectura entre xiquets i
joves, i crear espectadors d’exhibicions
artístiques audiovisuals i teatrals.
Cremant muses, 2.000€

Entreveïns
Proporcionar menjar i roba a famílies en
risc d´exclusió social (Ciudad Fallera Benicalap - Entrecamins). 2.000 €

Escola d’estiu
Reforçar l´educació dels xiquets de
famílies amb risc d´exclusió social, Càrites
en Mislata. 1.500 €

Horts solidaris
Facilitar la inserció socio-laboral dels
col·lectius més vulnerables de Benimaclet
a través de la formació i l’intercanvi
cultural agrari. 3.000 €

20 anys de Barri
Crear un espai d´encontre i recolzament
a persones que es troben en situació
d’exclusió social. Teuladí, 2.000 €

Conèixer la nostra cultura
Programa intergeneracional per a coneixement de la
cultura. Presentat per Associació Proted i A.VV de
Senabre. Amb una aportació de 2.000 €

Mi debilidad + tu debilidad
= a nuestra fortaleza
Millorar la qualitat de vida de les persones en
procés de rehabilitació d’addiccions i xiquets
afectats per TDAH. Presentat per ARTIC, ASOFA,
Protectora Colmillo Blanco. Amb 2.000€.

Els jocs de la memòria
Previndre el deterioro cognitiu derivat per l’edat
mitjançant el joc. Presentat per A. Impuls, A.
Familiares Alzheimer València, Club d’escacs Quart,
Quart per l’Esport, Escola Coral Veu Juntes, Àrea
de majors de l’ajuntament de Quart de Poblet. Amb
3.500 €

Voces propias
Projecte audiovisual comunitari com a prevenció del
racisme i la xenofòbia. Presentat per A. Candombe,
AMA, CEAR PV, MCI València, Orriols convive,
Assoc. Martín Fierro, CIEs NO, Inited Minds,
Integra2 Mundo. Amb 2.500 €.

eTVeig, una televisió dels
joves
Utilitzar la recerca crítica per a desenvolupar les
capacitats intel·lectuals, personals i socials dels
participants mitjançant la creació d’un programa de
televisió online. Presentat per Cremant Muses, Casa
de Joventut el Barranquet i la Cebollera de Quart de
Poblet. Amb 2.000 €

Junts fem Torrent
Programa d’intervenció amb menors per a fomentar
hàbits de vida saludables. Presentat per la Falla
Cronista Beguer, Artic, Soterranya, Adisto i Laura
Vicuña. Amb 1.000 €

De la indignació a l’acció,
propostes de canvi per a
construir alternatives
Trobades per a repensar el paper del moviment
associatiu i establer línies d’acció conjuntes.
Presentat per Fundación Movimiento Ciudadano,
Escola de Cases de Joventut, A. De dones Antares,
Club de Muntanya de Manises, 15M Manises,
Esplais Valencians, Setem PV. Amb 2.000 €

Cassolà
Fomentar habilitats en col·lectius de risc d’exclusió
per a la reinserció sociolaboral. Acoec, Setem PV,
A.V. Benimaclet, A. Kallou i la Luna. Amb 2.000 €.

Quart per la Tolerància
Programa de conscienciació en la tolerància entre
col·legis, instituts i associacions. Presentat per Casa
de Joventut La Cebollera, Movimiento contra la
Intolerancia, Col·lectiu Lambda, Asso. De Medicació
a l’Escola, AMPA IES Riu Túria, Esplais Valencians i
Cremant Muses. Amb 1.000 €

