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1. PROCÉS PARTICIPATIU
 
Las primavera de 2016, l’Assemblea Local de la 
de Santa Perpètua de Mogoda va realitzar un procés de participació ciutadana per 
recollir  propostes d’usos per a la coneguda com a nau gran del Vapor Aranyó del 
nostre municipi.  
 
Amb aquest procés es pretenia que els veïns i veïnes de Santa Perpètua poguessin 
aportar el que consideraven que hauria d’acollir la nau gran un cop rehabilitada. 
 
Des de la seva constitució l’Assemblea Local de la CUP 
responsables polítics del nostre Ajuntament, el processos de participació ciutadana 
com a procediment per a la pressa de decisions. Malauradament, i coincidint amb la 
finalització d’aquets procés,  l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda ha fet 
pública la decisió de rehabilitar aquest espai sense realitzar cap procés obert a la 
ciutadania per poder recollir les seves propostes i opinions. Així doncs, fem públics 
aquests resultats amb el convenciment, gairebé segur, que les propostes aquí 
recollides no seran tingudes en compte per l’actual equip de govern municipal.     
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PARTICIPATIU 

Las primavera de 2016, l’Assemblea Local de la Candidatura d’Unitat Popular (
erpètua de Mogoda va realitzar un procés de participació ciutadana per 

recollir  propostes d’usos per a la coneguda com a nau gran del Vapor Aranyó del 

Amb aquest procés es pretenia que els veïns i veïnes de Santa Perpètua poguessin 
tar el que consideraven que hauria d’acollir la nau gran un cop rehabilitada. 

Des de la seva constitució l’Assemblea Local de la CUP ha apostat per reclamar, al 
responsables polítics del nostre Ajuntament, el processos de participació ciutadana 

cediment per a la pressa de decisions. Malauradament, i coincidint amb la 
finalització d’aquets procés,  l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda ha fet 
pública la decisió de rehabilitar aquest espai sense realitzar cap procés obert a la 

er recollir les seves propostes i opinions. Així doncs, fem públics 
aquests resultats amb el convenciment, gairebé segur, que les propostes aquí 
recollides no seran tingudes en compte per l’actual equip de govern municipal.     

FASES DEL PROCÉS PARTIC IPATIU 

FASE 2

DIFUSIÓ DEL PROCÉS

 

 

 

FASE 4 

ANÀLISI DE LES PROPOSTES

 

 

 

FASE 6

COMUNICACIÓ 

RESULTATS
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Candidatura d’Unitat Popular (CUP) 
erpètua de Mogoda va realitzar un procés de participació ciutadana per 

recollir  propostes d’usos per a la coneguda com a nau gran del Vapor Aranyó del 

Amb aquest procés es pretenia que els veïns i veïnes de Santa Perpètua poguessin 
tar el que consideraven que hauria d’acollir la nau gran un cop rehabilitada.  

ha apostat per reclamar, al 
responsables polítics del nostre Ajuntament, el processos de participació ciutadana 

cediment per a la pressa de decisions. Malauradament, i coincidint amb la 
finalització d’aquets procés,  l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda ha fet 
pública la decisió de rehabilitar aquest espai sense realitzar cap procés obert a la 

er recollir les seves propostes i opinions. Així doncs, fem públics 
aquests resultats amb el convenciment, gairebé segur, que les propostes aquí 
recollides no seran tingudes en compte per l’actual equip de govern municipal.      
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DIFUSIÓ DEL PROCÉS 

 

 

 

FASE 4  

ANÀLISI DE LES PROPOSTES 
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COMUNICACIÓ DELS 

RESULTATS 
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El procés participatiu es va iniciar el dia 9 de març amb una roda de premsa a les 
portes de l’actual Centre Cívic El Vapor i la primera presentació pública de resultats 
es va realitzar durant la celebració de la Diada de S
 
 
FASE 1: Disseny i Planificació.
Del 15 al 26 de febrer.   
Realitzada per l’Assemblea Local de La CUP la segona quinzena del mes de febrer. 
Es va organitzar un grup de treball format bàsicament per tres membres de 
l’assemblea local.  
 
FASE 2: Difusió. 
Del 9 de març al 3 d’abril.  
La difusió del procés es va iniciar el dia 9 de març amb la roda de premsa realitzada 
a les portes de l’actual Centre Cívic El Vapor. Aquesta presentació va estar seguida 
per una campanya a les xarxe
dia tres d’abril coincidint amb un acte de recollida de propostes.
 

Roda de premsa per iniciar la campanya
 
 
FASE 3: Recollida de propostes.
Del 18 de març al 10 d’abril. 
La recollida de propostes es va iniciar el 18 de març en una xerrada al mateix Centre 
Cívic El Vapor amb l’associació local CREM. Aquesta xerrada va fer un repàs a la 
història de la fàbrica del Vapor Aranyó. En finalitzar la xerrada le
van poder omplir el formulari de propostes en paper.  
Des d’aquest moment les propostes es van 
Google. El formulari constava de sis preguntes tancades i obertes en les que es 
podia recollir informació molt concreta sobre la coneixença o no del Vapor i 
aportacions obertes referides als diferents usos que es proposaven per la nau gran. 
A finals de març es va instal·lar una taula en un carrer cèntric del municipi per 
facilitar la participació dels veï
El darrer punt físic de recollida al carrer va ser el 3 d’abril. Aquesta recollida de 
propostes, i mostra de les recollides fins al moment, va tenir lloc al Parc Municipal. 
En aquesta ocasió es va organitzar un vermut popular i les persones 
poder llegir les propostes recollides fins a les hores. 
La participació via on line va estar oberta fins al dia 10 d’abril, data en que es va 
tancar la fase de recollida i es va iniciar l’estudi de les propostes realitzades.     
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es va iniciar el dia 9 de març amb una roda de premsa a les 
portes de l’actual Centre Cívic El Vapor i la primera presentació pública de resultats 

la celebració de la Diada de Sant Jordi el dia 23 d’abril. 

FASE 1: Disseny i Planificació.  

Realitzada per l’Assemblea Local de La CUP la segona quinzena del mes de febrer. 
Es va organitzar un grup de treball format bàsicament per tres membres de 

 
La difusió del procés es va iniciar el dia 9 de març amb la roda de premsa realitzada 
a les portes de l’actual Centre Cívic El Vapor. Aquesta presentació va estar seguida 
per una campanya a les xarxes socials facebook i twitter. La difusió es va tancar el 
dia tres d’abril coincidint amb un acte de recollida de propostes.  

Roda de premsa per iniciar la campanya de participació ciutadana . Foto L’Informatiu. 

FASE 3: Recollida de propostes.  
d’abril.  

La recollida de propostes es va iniciar el 18 de març en una xerrada al mateix Centre 
Cívic El Vapor amb l’associació local CREM. Aquesta xerrada va fer un repàs a la 
història de la fàbrica del Vapor Aranyó. En finalitzar la xerrada les persones assistent 
van poder omplir el formulari de propostes en paper.   

es propostes es van poder recollir amb un formulari 
formulari constava de sis preguntes tancades i obertes en les que es 

ció molt concreta sobre la coneixença o no del Vapor i 
aportacions obertes referides als diferents usos que es proposaven per la nau gran. 
A finals de març es va instal·lar una taula en un carrer cèntric del municipi per 
facilitar la participació dels veïns i veïnes.   
El darrer punt físic de recollida al carrer va ser el 3 d’abril. Aquesta recollida de 
propostes, i mostra de les recollides fins al moment, va tenir lloc al Parc Municipal. 
En aquesta ocasió es va organitzar un vermut popular i les persones 
poder llegir les propostes recollides fins a les hores.  
La participació via on line va estar oberta fins al dia 10 d’abril, data en que es va 
tancar la fase de recollida i es va iniciar l’estudi de les propostes realitzades.     
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es va iniciar el dia 9 de març amb una roda de premsa a les 
portes de l’actual Centre Cívic El Vapor i la primera presentació pública de resultats 

ant Jordi el dia 23 d’abril.  

Realitzada per l’Assemblea Local de La CUP la segona quinzena del mes de febrer. 
Es va organitzar un grup de treball format bàsicament per tres membres de 

La difusió del procés es va iniciar el dia 9 de març amb la roda de premsa realitzada 
a les portes de l’actual Centre Cívic El Vapor. Aquesta presentació va estar seguida 

La difusió es va tancar el 

. Foto L’Informatiu.  

La recollida de propostes es va iniciar el 18 de març en una xerrada al mateix Centre 
Cívic El Vapor amb l’associació local CREM. Aquesta xerrada va fer un repàs a la 

s persones assistent 

recollir amb un formulari  via 
formulari constava de sis preguntes tancades i obertes en les que es 

ció molt concreta sobre la coneixença o no del Vapor i 
aportacions obertes referides als diferents usos que es proposaven per la nau gran.  
A finals de març es va instal·lar una taula en un carrer cèntric del municipi per 

El darrer punt físic de recollida al carrer va ser el 3 d’abril. Aquesta recollida de 
propostes, i mostra de les recollides fins al moment, va tenir lloc al Parc Municipal. 
En aquesta ocasió es va organitzar un vermut popular i les persones assistents van 

La participació via on line va estar oberta fins al dia 10 d’abril, data en que es va 
tancar la fase de recollida i es va iniciar l’estudi de les propostes realitzades.       
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Vermut al Parc Municipal. Mostra
 
 
FASE 4: Anàlisi de les propostes
De l’Onze al 18 d’abril.  
L’equip de treball va realitzar el buidat de les enquestes i es va presentar el resultat 
a l’Assemblea Local. Les propostes es van redactar tal i com figuraven a les fitxes de
recull. No es va voler canviar ni alterar el redactat, ni les expressions escrites, amb la 
intenció de mostrar les propostes tal i com es van fer. 
 
FASE 5: Retorn dels resultats.
Sant Jordi, 23 d’abril.  
L’equip de treball va plasmar les propostes en un 
Diada de Sant Jordi des de la mateixa parada 
comerços, partits polítics i altres organitzacions. Es van distribuir prop de tres
exemplar. Amb aquesta distribució es va voler 
mes aviat possible, així com fer un comunicat als mitjans de locals per informar de la 
situació del procés de participació
 
FASE 6: Comunicació dels resultats. 
Els resultats del procés participatiu es l
mateixes dates en que se celebra el ple extraordinari per aprovar el pla d’inversions 
triennal 2016-2019.  Tanmateix som conscients que aquestes propostes tenen molt 
poca o cap possibilitat de poder prosperar.  L
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Recollida de propostes a un carrer

a de les propostes recollides i recollida de noves 

FASE 4: Anàlisi de les propostes  

L’equip de treball va realitzar el buidat de les enquestes i es va presentar el resultat 
a l’Assemblea Local. Les propostes es van redactar tal i com figuraven a les fitxes de
recull. No es va voler canviar ni alterar el redactat, ni les expressions escrites, amb la 
intenció de mostrar les propostes tal i com es van fer.  

FASE 5: Retorn dels resultats.  

L’equip de treball va plasmar les propostes en un díptic que es va distribuir per la 
Diada de Sant Jordi des de la mateixa parada de la CUP a la fira d’entitats, 
comerços, partits polítics i altres organitzacions. Es van distribuir prop de tres
exemplar. Amb aquesta distribució es va voler  retornar els resultats als ciutadans el 

om fer un comunicat als mitjans de locals per informar de la 
situació del procés de participació en aquests moments.  

FASE 6: Comunicació dels resultats.  
Els resultats del procés participatiu es lliuren a l’equip de govern municipal en les 
mateixes dates en que se celebra el ple extraordinari per aprovar el pla d’inversions 

2019.  Tanmateix som conscients que aquestes propostes tenen molt 
poca o cap possibilitat de poder prosperar.  L’equip de govern municipal ja ha pres la 
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r cèntric  del municipi.  

 propostes.  

L’equip de treball va realitzar el buidat de les enquestes i es va presentar el resultat 
a l’Assemblea Local. Les propostes es van redactar tal i com figuraven a les fitxes de 
recull. No es va voler canviar ni alterar el redactat, ni les expressions escrites, amb la 

díptic que es va distribuir per la 
de la CUP a la fira d’entitats, 

comerços, partits polítics i altres organitzacions. Es van distribuir prop de tres-cents 
els resultats als ciutadans el 

om fer un comunicat als mitjans de locals per informar de la 

liuren a l’equip de govern municipal en les 
mateixes dates en que se celebra el ple extraordinari per aprovar el pla d’inversions 

2019.  Tanmateix som conscients que aquestes propostes tenen molt 
’equip de govern municipal ja ha pres la 
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decisió sobre els usos que tindrà la nau gran del vapor. En una demostració del que 
significa, per a ells,  la participació ciutadana al nostre municipi. 
 
 
 

3. LA PARTICIPACIÓ EN XIFRES
 
Amb el recull d’un centenar d’
recollir propostes sobre l’ús i gestió de la nau gran del Vapor. A continuació mostrem 
en xifres algunes de les respostes recollides, amb aquestes qüestions es pretén fer 
un posicionament quantitatiu d’algun
      

- Conec la nau Gran del Vapor:
 

a) SI:  88% 
b) NO: 12% 

 
 
 

- Hauríem de recuperar la Nau Gran del Vapor per a ús  públic:
 

a) SI: 98% 
b) NO: 2% 

 
 

- Estic a favor de invertit recursos en aquest espai:  
 

a) SI: 96% 
b) NO: 4% 

 
 
 

4. TRANSCRIPCIÓ DE LES PROPOST
 
Pel que fa a l’àmbit qualitatiu, mostrem a continuació les propostes recollides en les 
enquestes contestades al llarg del procés.  Les propostes estan redactades de 
manera fidedigna a les presentades per les persones participants, mantenint í
l’esperit i la forma de cadascuna d’elles.  S’ha de tenir en compte, per interpretar els 
resultats,  que cada persona podia aportar més d’una resposta simultània. 
 

-  La gestió hauria de ser:
 
a) exclusiva de l’Ajuntament:
 
b) compartida entre l’Ajuntament i les entitats: 53%
 
c) cedida a les entitat: 51% 
 
d) Privada: 2% 
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decisió sobre els usos que tindrà la nau gran del vapor. En una demostració del que 
significa, per a ells,  la participació ciutadana al nostre municipi.  

LA PARTICIPACIÓ EN XIFRES  

Amb el recull d’un centenar d’enquestes es tanca el procés de participació per 
recollir propostes sobre l’ús i gestió de la nau gran del Vapor. A continuació mostrem 

respostes recollides, amb aquestes qüestions es pretén fer 
un posicionament quantitatiu d’algunes qüestions prèvies.  

Conec la nau Gran del Vapor:  

Hauríem de recuperar la Nau Gran del Vapor per a ús  públic:

Estic a favor de invertit recursos en aquest espai:   

TRANSCRIPCIÓ DE LES PROPOSTES RECOLLIDES 

Pel que fa a l’àmbit qualitatiu, mostrem a continuació les propostes recollides en les 
enquestes contestades al llarg del procés.  Les propostes estan redactades de 
manera fidedigna a les presentades per les persones participants, mantenint í
l’esperit i la forma de cadascuna d’elles.  S’ha de tenir en compte, per interpretar els 
resultats,  que cada persona podia aportar més d’una resposta simultània. 

La gestió hauria de ser:  

a) exclusiva de l’Ajuntament: 4% 

juntament i les entitats: 53% 
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decisió sobre els usos que tindrà la nau gran del vapor. En una demostració del que 

enquestes es tanca el procés de participació per 
recollir propostes sobre l’ús i gestió de la nau gran del Vapor. A continuació mostrem 

respostes recollides, amb aquestes qüestions es pretén fer 

Hauríem de recuperar la Nau Gran del Vapor per a ús  públic:  

Pel que fa a l’àmbit qualitatiu, mostrem a continuació les propostes recollides en les 
enquestes contestades al llarg del procés.  Les propostes estan redactades de 
manera fidedigna a les presentades per les persones participants, mantenint íntegre 
l’esperit i la forma de cadascuna d’elles.  S’ha de tenir en compte, per interpretar els 
resultats,  que cada persona podia aportar més d’una resposta simultània.  
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e) altra: 4% 
 
 
 

- Dels espais: proposa quins usos haurien de tenir el s espais (exteriors i 
interiors) 

 
• Als exteriors faria zona verda o peatonal oberta al poble.
• A l'interior proposaria q les diferents associacions del poble q no gaudeixin d'un 

espai físic puguin portar a terme les seves activitats.
• La part d'abaix tindria que ser una sala polivalent i la de dalt sales per les entitats 

i si fos possible una mena de magatzems per mate
bluespace. 

• Els que proposin les diferents entitats que gestionarien el nou equipament.
• Per fer servir en dies de pluja, magatzems de les entitats, museu del tèxtil, sala 

polivalent,... 
• Exterior: Actes de les entitats, pati infant

espai per guardar material
• A l'interior, una sala polivalent, en què si puguin fer concerts, obres, conferències, 

etc o activitats diverses en cas de pluja. També sales de reunions i sales de 
magatzem per les asso
de cuina, per fer cursos, etc. A l'exterior, zona per fer activitats de tot tipus, amb 
lavabos, o possibilitat d'accés als lavabos interns.

• No conec en detall els espais, ja que ha estat sempre tancat 
• Feries ecològiques, concerts i festivals de tot tipus
• Interior: fer llocs per a que artistes tinguin els seus tallers. Una petita Fabra i 

Coats de Barcelona..., a Santa Perpetua
• Socials i culturals 
• Exterior: espai públic. Pati obert. Espai interi

associacions 
• Espai d'intercanvi social, cultural, d'oci alternatiu...
• Us a la ciutadania, com ampliació
• Nau gran que serveixi per activitats, que requereixin espai. 

per us de les entitats del Casc antic
• Cursos Xerrades Concerts Activitats lúdiques
• Concerts Teatre Xerrades Exposicions Ball Projeccions cinema
• Espai gran per activitats de gran format (concerts, balls, dinars populars) Sales 

de reunions, cursos, tallers.
• Magatzems per a les entitats
• Espai exterior fer un espai de socialització (parc o altres propostes) Espai interior: 

hotel d'associacions, amb sales polivalents que es puguin autogestionar amb les 
activitats d'aquestes 

• Espai de magatzem per les entitats. Sala
un espai per horts urbans. Biblioteca popular

• La part exterior de darrere del Vapor, que es destini a colònia controlada de gats.
• Sala polivalent gran 
• Auditori gran polivalent. Una escola
• Impulsar el cooperativisme. 

diferents entitats en el món del cooperativisme. Donar suport logístic a persones 
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Dels espais: proposa quins usos haurien de tenir el s espais (exteriors i 

Als exteriors faria zona verda o peatonal oberta al poble. 
aria q les diferents associacions del poble q no gaudeixin d'un 

espai físic puguin portar a terme les seves activitats. 
La part d'abaix tindria que ser una sala polivalent i la de dalt sales per les entitats 
i si fos possible una mena de magatzems per material de les entitats tipus 

Els que proposin les diferents entitats que gestionarien el nou equipament.
Per fer servir en dies de pluja, magatzems de les entitats, museu del tèxtil, sala 

Exterior: Actes de les entitats, pati infantil Interior: Sala gran per actes entitats, 
espai per guardar material 
A l'interior, una sala polivalent, en què si puguin fer concerts, obres, conferències, 
etc o activitats diverses en cas de pluja. També sales de reunions i sales de 
magatzem per les associacions que ho necessiti. També podria haver una sala 
de cuina, per fer cursos, etc. A l'exterior, zona per fer activitats de tot tipus, amb 
lavabos, o possibilitat d'accés als lavabos interns. 
No conec en detall els espais, ja que ha estat sempre tancat al públic
Feries ecològiques, concerts i festivals de tot tipus 
Interior: fer llocs per a que artistes tinguin els seus tallers. Una petita Fabra i 
Coats de Barcelona..., a Santa Perpetua 

Exterior: espai públic. Pati obert. Espai interior : us públic per les entitats i/o 

Espai d'intercanvi social, cultural, d'oci alternatiu... 
Us a la ciutadania, com ampliació-annexa a la part ja disponible.
Nau gran que serveixi per activitats, que requereixin espai. - Durant la setmana, 

r us de les entitats del Casc antic 
Cursos Xerrades Concerts Activitats lúdiques 
Concerts Teatre Xerrades Exposicions Ball Projeccions cinema 
Espai gran per activitats de gran format (concerts, balls, dinars populars) Sales 
de reunions, cursos, tallers. 

gatzems per a les entitats 
Espai exterior fer un espai de socialització (parc o altres propostes) Espai interior: 
hotel d'associacions, amb sales polivalents que es puguin autogestionar amb les 

Espai de magatzem per les entitats. Sala polivalent per les associacions. Crear 
un espai per horts urbans. Biblioteca popular 
La part exterior de darrere del Vapor, que es destini a colònia controlada de gats.

Auditori gran polivalent. Una escola 
Impulsar el cooperativisme. Fer sala polivalent, sala multi actes Integració de 
diferents entitats en el món del cooperativisme. Donar suport logístic a persones 
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Dels espais: proposa quins usos haurien de tenir el s espais (exteriors i 

aria q les diferents associacions del poble q no gaudeixin d'un 

La part d'abaix tindria que ser una sala polivalent i la de dalt sales per les entitats 
rial de les entitats tipus 

Els que proposin les diferents entitats que gestionarien el nou equipament. 
Per fer servir en dies de pluja, magatzems de les entitats, museu del tèxtil, sala 

il Interior: Sala gran per actes entitats, 

A l'interior, una sala polivalent, en què si puguin fer concerts, obres, conferències, 
etc o activitats diverses en cas de pluja. També sales de reunions i sales de 

ciacions que ho necessiti. També podria haver una sala 
de cuina, per fer cursos, etc. A l'exterior, zona per fer activitats de tot tipus, amb 

al públic 

Interior: fer llocs per a que artistes tinguin els seus tallers. Una petita Fabra i 

or : us públic per les entitats i/o 

annexa a la part ja disponible. 
Durant la setmana, 

 
Espai gran per activitats de gran format (concerts, balls, dinars populars) Sales 

Espai exterior fer un espai de socialització (parc o altres propostes) Espai interior: 
hotel d'associacions, amb sales polivalents que es puguin autogestionar amb les 

polivalent per les associacions. Crear 

La part exterior de darrere del Vapor, que es destini a colònia controlada de gats. 

Fer sala polivalent, sala multi actes Integració de 
diferents entitats en el món del cooperativisme. Donar suport logístic a persones 



RECUPEREM EL VAPOR ARANYÓ     

 

 

desafavorides. Col·laboració amb projectes socials. Baluart de l'ecologisme. 
Promoció d'energies renovables. 

• Arreglarlo para que se pueda visitar y no se caiga.
• Espai diàfan polivalent de dimensions considerables per poder fer concerts, 

sopars, actes diversos a cobert
• Activitats culturals. Tallers oberts. Cicles de cinema. Aules de debat. Menjador 

social. Espai alternatiu d'
• Centro para mayores, pues tiene montacargas para los que no puedan ir por las 

escaleras. 
• Com un casal amb una mica de bar i cuina pels grans. (Casal de la gent gran)
• Local pels cap de setmana
• Per fer tallers per a les persones
• Concerts Xerrades Teatre Exposicions
• M'agradaria que es destinessin a aules per a fer taller per a gent gran i sales amb 

monitors especialitzats en fer desenvolupar les habilitats artístiques que tingui 
tothom. 

• S'haurien de recuperar els espais del poble reivindicant la nostra història.
• Pot ser un espai de tallers per a desenvolupar projectes d'art contemporani 

(tallers, sales amb ordinadors, connexió internet i recursos
etc) Mantenir arquitectura

• Aquell ús que demanin les associacions i persones que participin en el projecte 
de participació i comunitari que hauria d'impulsar l'Ajuntament en els propers 
mesos. 

• El uso que quiera la gente o las entidades.
• Entitats locals 
• Un casal jove 
 
 

- Propostes. Quines idees tens per intentar portar a t erme en aquest 
espai? 

• És un bon espai físic per el casal popular. També es podria ofertar activitats com 
les q fan els centres cívics però gestionat per associacions del poble.

• Fer una reunió amb les entit
• Espais culturals 
• La participació ciutadana i d'associacions haurien de constituir

autogestionada i decidir les activitats. Per mi hauria de ser un centre alternatiu 
ideològic, cultural i de formac
comú. 

• La primera rehabilitar-lo, reunir les entitats per fer una gestora que decideixi les 
prioritats 

• Que el poguessin gestionar diferents entitats interessades de forma 
assembleària i autogestionada

• Fira d' intercanvi, festivals d' art urbà
• Calcar el model Fabra i Coats de Barcelona
• Cinema, xerrades, actes públics, dinars populars, formacions, etc
• Xerrades, debats, cineforum, punt de trobada d'entitats, formacions...
• Destinar-ho a espais públics i diverso
• Magatzem per entitats. menjador social Alberg desfavorits temporal
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desafavorides. Col·laboració amb projectes socials. Baluart de l'ecologisme. 
Promoció d'energies renovables.  

ara que se pueda visitar y no se caiga. 
Espai diàfan polivalent de dimensions considerables per poder fer concerts, 
sopars, actes diversos a cobert 
Activitats culturals. Tallers oberts. Cicles de cinema. Aules de debat. Menjador 
social. Espai alternatiu d'exposicions. Sala de concerts 
Centro para mayores, pues tiene montacargas para los que no puedan ir por las 

Com un casal amb una mica de bar i cuina pels grans. (Casal de la gent gran)
Local pels cap de setmana 
Per fer tallers per a les persones aturades o per fer tallers per a joves
Concerts Xerrades Teatre Exposicions 
M'agradaria que es destinessin a aules per a fer taller per a gent gran i sales amb 
monitors especialitzats en fer desenvolupar les habilitats artístiques que tingui 

rien de recuperar els espais del poble reivindicant la nostra història.
Pot ser un espai de tallers per a desenvolupar projectes d'art contemporani 
(tallers, sales amb ordinadors, connexió internet i recursos- videojocs, animació 
etc) Mantenir arquitectura (restaurar) 
Aquell ús que demanin les associacions i persones que participin en el projecte 
de participació i comunitari que hauria d'impulsar l'Ajuntament en els propers 

El uso que quiera la gente o las entidades. 

ropostes. Quines idees tens per intentar portar a t erme en aquest 

És un bon espai físic per el casal popular. També es podria ofertar activitats com 
les q fan els centres cívics però gestionat per associacions del poble.
Fer una reunió amb les entitats interessades i recollir propostes d'ús. 

La participació ciutadana i d'associacions haurien de constituir
autogestionada i decidir les activitats. Per mi hauria de ser un centre alternatiu 
ideològic, cultural i de formació que fomentés el món social dirigint

lo, reunir les entitats per fer una gestora que decideixi les 

Que el poguessin gestionar diferents entitats interessades de forma 
assembleària i autogestionada 

d' intercanvi, festivals d' art urbà 
Calcar el model Fabra i Coats de Barcelona 
Cinema, xerrades, actes públics, dinars populars, formacions, etc
Xerrades, debats, cineforum, punt de trobada d'entitats, formacions...

ho a espais públics i diversos, per col·laborar-hi amb altres entitats.
Magatzem per entitats. menjador social Alberg desfavorits temporal
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desafavorides. Col·laboració amb projectes socials. Baluart de l'ecologisme. 

Espai diàfan polivalent de dimensions considerables per poder fer concerts, 

Activitats culturals. Tallers oberts. Cicles de cinema. Aules de debat. Menjador 

Centro para mayores, pues tiene montacargas para los que no puedan ir por las 

Com un casal amb una mica de bar i cuina pels grans. (Casal de la gent gran) 

aturades o per fer tallers per a joves 

M'agradaria que es destinessin a aules per a fer taller per a gent gran i sales amb 
monitors especialitzats en fer desenvolupar les habilitats artístiques que tingui 

rien de recuperar els espais del poble reivindicant la nostra història. 
Pot ser un espai de tallers per a desenvolupar projectes d'art contemporani 

videojocs, animació 

Aquell ús que demanin les associacions i persones que participin en el projecte 
de participació i comunitari que hauria d'impulsar l'Ajuntament en els propers 

ropostes. Quines idees tens per intentar portar a t erme en aquest 

És un bon espai físic per el casal popular. També es podria ofertar activitats com 
les q fan els centres cívics però gestionat per associacions del poble. 

ats interessades i recollir propostes d'ús.  

La participació ciutadana i d'associacions haurien de constituir-se com entitat 
autogestionada i decidir les activitats. Per mi hauria de ser un centre alternatiu 

ió que fomentés el món social dirigint-se cap el bé 

lo, reunir les entitats per fer una gestora que decideixi les 

Que el poguessin gestionar diferents entitats interessades de forma 

Cinema, xerrades, actes públics, dinars populars, formacions, etc 
Xerrades, debats, cineforum, punt de trobada d'entitats, formacions... 

hi amb altres entitats. 
Magatzem per entitats. menjador social Alberg desfavorits temporal 
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• Un menjador social. Una casa d'acollida per persones en situació d'urgència. 
Petits magatzems per a cooperatives de treballadores

• Procés participatiu i vinculant des de l'Ajuntament. En cas que no es faci, 
mobilització popular i intentar recuperar l'espai de forma autogestionada i 
popular. 

• Procés participatiu obert a tota la població.
• Cooperació entre agents socials, potenciant l'associacionisme sen

discriminacions. 
• Provar la gestió compartida amb entitats
• Fer un projecte que reculli les propostes. Presentar un projecte al consistori. 

Convidar a les entitats i associacions que coneguin l'espai i participin activament 
en el nou projecte. buscar contactes amb altres "espais col·lectius" i aprendre de 
la seva manera de gestió i mantenir contacte.

• Viver per a empreses petites
• Petites sales amb monitors de: música i cant, instruments... arts gràfiques: dibuix 

pintura... interpretació i teatr
gràfic, publicitat. 

• Un espai d'ús comú. Arreglar els màxims d'elements antics possibles i conservar 
tota l'estructura interior i exterior el mes fidel possible als seus orígens.

• Desenvolupament art contempo
realitat. intervenció en espais públics, desenvolupament projectes amb vessant 
social 

• El més important és que el govern local faci una aposta per la participació i el 
treball comunitari a centre vila i faci par
població per decidir els usos i la rehabilitació de l'espai.

• Implicar al jovent amb un full de propostes setmanals. Que es converteixi en un 
punt de referència dintre del poble
 
 
 

5. CONCLUSIONS 
  

 
Hem pogut comprovar qu
participants que desconeixe
preguntar sobre les inversi
recuperi aquest espai.  
 
Podem observar una clara tendència a la gestió compartida entre les entitats i 
l’Ajuntament, seguida d’una gestió cedida a les entitats. La gestió exclusiva de 
l’Ajuntament i la gestió privada són propostes clarament superades. 
 
Pel que fa als espais hi ha una clara tendèn
activitats de gran format. Algunes propostes superen les actuals estructures de 
gestió municipal i aposten per usos socials que donin resposta a problemes actuals.   
 
Ressaltem l’evidencia que es proposa la participaci
processos de decisió i gestió d’aquest nou equipament.  
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Un menjador social. Una casa d'acollida per persones en situació d'urgència. 
Petits magatzems per a cooperatives de treballadores 

tiu i vinculant des de l'Ajuntament. En cas que no es faci, 
mobilització popular i intentar recuperar l'espai de forma autogestionada i 

Procés participatiu obert a tota la població. 
Cooperació entre agents socials, potenciant l'associacionisme sen

Provar la gestió compartida amb entitats 
Fer un projecte que reculli les propostes. Presentar un projecte al consistori. 
Convidar a les entitats i associacions que coneguin l'espai i participin activament 

. buscar contactes amb altres "espais col·lectius" i aprendre de 
la seva manera de gestió i mantenir contacte. 
Viver per a empreses petites 
Petites sales amb monitors de: música i cant, instruments... arts gràfiques: dibuix 
pintura... interpretació i teatre: monologuistes. Sobre noves tecnologies disseny 

Un espai d'ús comú. Arreglar els màxims d'elements antics possibles i conservar 
tota l'estructura interior i exterior el mes fidel possible als seus orígens.
Desenvolupament art contemporani. (en el sentit més popular i pròxim a la 
realitat. intervenció en espais públics, desenvolupament projectes amb vessant 

El més important és que el govern local faci una aposta per la participació i el 
treball comunitari a centre vila i faci partícips a les entitats, associacions i a la 
població per decidir els usos i la rehabilitació de l'espai. 
Implicar al jovent amb un full de propostes setmanals. Que es converteixi en un 
punt de referència dintre del poble 

ue encara hi ha una part important 
en l’existència d’aquests nau gran el Vap
ions, la majoria es decanta per una inv

clara tendència a la gestió compartida entre les entitats i 
l’Ajuntament, seguida d’una gestió cedida a les entitats. La gestió exclusiva de 
l’Ajuntament i la gestió privada són propostes clarament superades. 

Pel que fa als espais hi ha una clara tendència a disposar d’un espai gran per a 
activitats de gran format. Algunes propostes superen les actuals estructures de 
gestió municipal i aposten per usos socials que donin resposta a problemes actuals.   

Ressaltem l’evidencia que es proposa la participació d’entitats i persones en els 
processos de decisió i gestió d’aquest nou equipament.   
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Un menjador social. Una casa d'acollida per persones en situació d'urgència. 

tiu i vinculant des de l'Ajuntament. En cas que no es faci, 
mobilització popular i intentar recuperar l'espai de forma autogestionada i 

Cooperació entre agents socials, potenciant l'associacionisme sense fronteres ni 

Fer un projecte que reculli les propostes. Presentar un projecte al consistori. 
Convidar a les entitats i associacions que coneguin l'espai i participin activament 

. buscar contactes amb altres "espais col·lectius" i aprendre de 

Petites sales amb monitors de: música i cant, instruments... arts gràfiques: dibuix 
e: monologuistes. Sobre noves tecnologies disseny 

Un espai d'ús comú. Arreglar els màxims d'elements antics possibles i conservar 
tota l'estructura interior i exterior el mes fidel possible als seus orígens. 

rani. (en el sentit més popular i pròxim a la 
realitat. intervenció en espais públics, desenvolupament projectes amb vessant 

El més important és que el govern local faci una aposta per la participació i el 
tícips a les entitats, associacions i a la 

Implicar al jovent amb un full de propostes setmanals. Que es converteixi en un 

 de les persones 
por. No obstant, al 
versió pública que 

clara tendència a la gestió compartida entre les entitats i 
l’Ajuntament, seguida d’una gestió cedida a les entitats. La gestió exclusiva de 
l’Ajuntament i la gestió privada són propostes clarament superades.  

cia a disposar d’un espai gran per a 
activitats de gran format. Algunes propostes superen les actuals estructures de 
gestió municipal i aposten per usos socials que donin resposta a problemes actuals.    

ó d’entitats i persones en els 


