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Web
Serveis que inclou
Centres cívics
Animació sociocultural: cursos monogràfics
Animació sociocultural: dinamització
Cessió d’ús d’espais
Ludoteques municipals
Cooperació
Accions educatives i de sensibilització en l’àmbit de la cooperació
Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat Internacional
Enfortiment capacitats organitzatives
Recursos d’educació per al desenvolupament
Subvencions per a projectes d’acció humanitària (AH)
Subvencions per a projectes d’educació per al desenvolupament (EpD)
Subvencions per a projectes de cooperació per al desenvolupament internacional (CI)
Discapacitat
Celebració dels dies internacionals de la discapacitat
Consell Municipal de la Discapacitat
Coordinació amb professionals de serveis
Eclèctic Festival
Festa per a tothom
Informació i orientació en recursos i actuacions socials
Reserva d’estacionament per a persones amb discapacitat
Subvencions a entitats de l’àmbit de la discapacitat
Suport a entitats de l’àmbit de la discapacitat
Targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat
Transport adaptat assistit a centres ocupacionals
Igualtat
Assessorament jurídic a les dones
Atenció integral a les persones LGBTIAQ+
Atenció psicològica a les dones
Concurs literari Relats de dones
Consell Municipal de les Dones
Dinamització i sensibilització en igualtat de gènere
El Quiosquet
El tren de la coeducació - Coetren
Informació i atenció a les dones (SIAD)
Punt Lila i Arc Iris
Respecta'm - A l'aula
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Respecta'm - En l'àmbit laboral
Respecta'm - En l'oci nocturn
Servei d'Atenció a Homes
Joventut
Atenció juvenil
Atenció personalitzada en salut
Cessió d’espais i recursos de suport educatiu i cultural
Dinamització i difusió de la informació cultural juvenil
Dinamització i intervenció educativa a l'espai jove Kesse
Educació i suport emocional - Kesse t’escolta
Entorn virtual d'aprenentatge i acció digital
Espai Jove de Salut
Exposicions
Festival Sota la Palmera i Cicle Margalló
Foment de l'ecologia, la sostenibilitat i la justícia climàtica
Foment ocupacional
Informació a centres i espais educatius
Informació general per a joves
Intermediació i acompanyament de projectes culturals joves
Intermediació i dinamització de projectes joves - Urbanlab
Joves promotors de salut
Llegendes urbanes i enigmes nocturns | La ciutat a cau d’orella
Mostra d’espectacles i exposicions a l’Espai Jove Kesse | Zona Cultura Kesse
Mostra d’iniciatives culturals
Orientació educativa
Programació d'activitats educatives
Recerca de feina
Referent d'ocupació juvenil
Suport educatiu
Tallers i laboratoris de creativitat
Taula informativa en consums i oci
Teatre Jove | Mostra de Teatre Jove
Serveis Socials
Institut Municipal Serveis Socials
Targeta bonificada de transport públic

