


Posada en valor de l'antic espai
industrial de l'illa de Rodes per a
nous usos socials, formatius i de
promoció econòmica que
afavorisquen la inclusió social 

Línia
Estratègica 12



Operació: Transformació de Rodes en parc tecnològic-sociocultural 

Objectiu temàtic: Foment de la inclusió social i la lluita contra la pobresa i contra
qualsevol tipus de discriminació. (OT9)
Pressupost: 3.471.125,13€
Finançament FEDER: 50%
Estat: Pendent d'execució. Data prevista de finalització finals de 2023

LA 12 Posada en valor de l'antic espai industrial de l'illa de
Rodes per a nous usos socials, formatius i de promoció
econòmica



Espai museístic i cultural: El parc
sociocultural serà la base per a fomentar
la cohesió social, amb instal·lacions com
ara un centre on els veïns i visitants
podran disposar del seu espai de reunió,
permetent la visibilitat del seu treball a
través de sales d'exposicions i de
projeccions. També es disposarà d'una
biblioteca, amb sales de lectura i consulta,
usos lligats al centre cultural i a l'arxiu
municipal. 

Descripció del projecte



Descripció del projecte

Espais per a concerts i Música: És un
espai per a esdeveniments culturals i
corporatius. El seu caràcter avançat,
multidisciplinari i versàtil permet que
estiga orientat a la celebració de tota
mena d'esdeveniments corporatius, així
com qualsevol tipologia d'art escènica
cultural. En última instància el que es
pretén és fomentar la participació
ciutadana i aportar valor a la ciutat.
 



Descripció del projecte

Espai I+D+i: Es crearan espais flexibles,
confortables, amb bona acústica,
connexions, espais que faciliten l'ús de les
Tics, aules riques en recursos
d'informació. Seran espais adequats per a
la generació d'idees. Parlem d'un espai
que afavoreix el desenvolupament de les
idees; serà especialment important la
integració de les tecnologies. Es busca
ajudes a la població a introduir-se en
aquest nou mercat tecnològic fent avançar
a la ciutat en aquest àmbit i apostant per
l'era digital.
 



Descripció del projecte

Centres de formació d'ocupació. En ells
s'informarà i orientarà cap a la cerca
d'ocupació, desenvolupant programes de
formació ocupacional i contínua que qualifique
per al treball. A més es facilitarà la pràctica
professional, la creació i foment de l'ocupació,
especialment l'estable i de qualitat. Al mateix
temps s'intentarà impulsar el
desenvolupament de petites i mitjanes
empreses, així com promoure la creació
d'activitats que generen ocupació i el foment
d'actuacions destinades a la inserció laboral de
persones en situació o risc d'exclusió social.  



Descripció del projecte

Espais verds. L'espai públic serà clau per
a l'ús d'infants i famílies però també com a
lligam per a l'entramat social que ocuparà
Rodes, imprescindible en la creació de
nous vincles socials, acadèmics i
empresarials.  



Com a complement als usos
indicats, però fora de l'àmbit de
l'operació finançada per Fons
FEDER, s'executaran dos projectes
que contribuiran a l'objectiu
específic i que representen un
valor afegit per a la gent del barri i,
per extensió, per a tota la ciutat:

Actuacions
complementàries



Descripció del projecte

Centre de Turisme d'Interior (CdT) de la
Comunitat Valenciana: S'instal·larà en
l'edifici de la C/ Agres, 5, i oferirà espais
per a Turisme i Invat·tur, sales de reunions
i exposició per al sector turístic, espais per
a la formació en l'àmbit del turisme,
l'hostaleria i la restauració. 



Descripció del projecte

Edifici Administratiu de C/ Tibi, 4 i 6, en
el qual s'habilitaran oficines municipals
per als Departaments d'Innovació,
Promoció Econòmica i Smart City, així com
una Casa Museu.


