Nom de l’entitat

AEiG Santa Maria i Santa Agnès (Santes)

Barri

El Putxet i el Farró

Anys de trajectòria

25 anys

!

Problemàtiques

Contextualització
problemàtica

Espais dignes
Actualment es troben a la Caseta del Carrer Manacor on han firmat un conveni d’ús. Allà disposen d’un espai on fer
reunions i activitats que comparteixen amb altres dues entitats: la Casa del Silenci i l’AAVV del Putxet. Les necessitats de l’agrupament i les altres entitats són diferents i a vegades es fa difícil al relació entre elles. La tècnica de
la Direcció de Serveis a les Persones és qui du a terme la coordinació entre les tres entitats i se senten recolzades
quan hi ha conflictes de convivència amb la resta. Pel que fa a l’emmagatzematge, comparteixen espai a l’EJ Casa
Sagnier amb l’AE Wéziza, el qual consideren que és inadequat per dimensions. Van demanar una caseta de jardí
pel material, però se’ls hi va denegar.
Degut a la normativa de la covid-19, no poden fer ús de la Caseta ja que se’ls hi va comunicar que no compleix les
normes de ventilació requerides. Denuncien que des de l’administració no s’hagi plantejat cap solució al respecte
i actualment s’hagin quedat tres entitats sense local. Actualment, doncs, no tenen espai on reunir-se ni fer cau.
Finalment, remarquen que la casa gran del Carrer Manacor està en desús quan creuen que és un gran espai que
podria donar resposta a la problemàtica de falta d’espais associatius al districte.

Demanda/es
concretes

Per solucionar la problemàtica dels espais proposen dues línies:
Curt termini:
●Habilitar el local perquè compleixi les normes de ventilació i poder tornar a fer-ne ús.
●Disposar d’un espai adequat d’emmagatzematge (dimensions requerides i proximitat al seu local)
Llarg termini:
●Habilitar la casa gran del carrer Manacor

Contextualització
problemàtica

Espai públic

@

Es troben amb limitacions de l’espai públic per l’adequació urbanística que s’exposa 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.

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

