!

Nom de l’entitat

AEiG Montserrat Roig

Barri

Sant Gervasi i La Bonanova

Anys de trajectòria

5 anys

Problemàtiques

Demanda/es
concretes

Contextualització
problemàtica

Espais dignes
Actualment es troben al parvulari de l’escola Sant Gregori. Van signar un conveni de 5 anys el 2017 després de
diverses dificultats amb la propietària de l’espai. Creuen que la seva continuïtat una vegada s’acabi el conveni allà
és incertsa, ja que un dia la directora els hi va donar a entendre que el futur de l’entitat no estava en aquest lloc.
A l’escola, disposen d’una sala per material, una sala gran i unes golfes en les que no es pot desenvolupar en
condicions l’activitat perquè el sostre és baix. Tenen lliure accés i claus. Ho han de deixar tot impecable perquè
durant la setmana hi van infants del parvulari. De tant en tant, tenen certes tensions amb l’escola, en part perquè
les necessitats d’aquesta i l’entitat són diferents i és difícil compatibilitzar-les.
Amb les mesures per la covid-19, l’escola només els hi deixa utilitzar el pati a un grup de convivència i només deixa
entrar a l’espai per agafar material però amb la idea que l’agrupament es compri un armari, deixar-lo al pati per tal
que no entrin a l’escola.
L’Agrupament està buscant un nou espai per quan s’acabi aquest conveni amb l’escola Sant Gregori el 2022.
Busquen un espai que s’adapti més a la seves necessitats, volen investigar la viabilitat de fer activitat a l’Ateneu
del carrer Bertran, 6 . També han mirat Vil·la Urània, però els hi van dir els hi podien deixar una sala puntualment.

Contextualització
problemàtica

Espai públic
La convivència amb altres agents per desenvolupar la seva activitat a l’espai públic és bona. Es dóna una bona
cohabitació de l’espai públic. L’agrupament exposa, per exemple, que quan celebren el seu aniversari realitzant
un esdeveniment públic al carrer, coincideixen amb una fira que també es desenvolupa al mateix espai i dia i no
hi ha cap problema. El que limita més aviat l’ús de l’espai públic és l’adequació urbanística. Aquesta problemàtica
i les demandes de l’associacionisme per revertir aquest problema, són les exposades a la Taula de la Plataforma
d’Entitats Juvenils en tant que és una problemàtica compartida de la mateixa forma entre tot el lleure educatiu
participant.

Demanda/es
concretes

Contextualització
problemàtica

Comunitat

@

En relació al veïnat, s’han trobat amb veïnes que els hi fan fotografies des del balcó quan estan fent cau amb els
infants mostrant així la seva desaprovació que s’estiguin fent activitats en la situació actual.

Des del Consell de Joventut de Barcelona es reivindica la necessitat d’una major sensibilització al veïnat per la tasca i valor de l’associacionisme educatiu. El lleure ha demostrat ser una activitat segura i essencial per l’etapa vital
dels infants i, encara més, en un context en el que s’estan limitant els espais relacionals. Fer fotografies a infants
sense el seu consentiment és un greuge a la seva intimitat, de manera que, des del CJB es fa una demanda a
nivell de ciutat d’erradicar aquestes accions per part de persones individuals que exerceixen actituds restrictives i
estigmatitzadores cap a col·lectius concrets.

Per a més informació, contactar amb montserratroig@escoltesiguies.cat

