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Nom de l’entitat

AEiG Pau Claris

Districte

Sant Antoni

Anys de trajectòria

42 anys

Problemàtiques

Demanda
concreta

Contextualització
problemàtica

Espais dignes
Fa més de 10 anys que fan activitat a l’Escola Pública Ferran Sunyer amb la qual renoven el conveni de cessió
cada any. Disposen d’un gimnàs i dos patis per fer cau i un petit espai d’emmagatzematge.
Identifiquen una falta de reconeixement per la seva tasca, ja que s’han trobat alguns problemes amb el director de
l’escola com; comunicacions que no queden clares, tocs d’atenció de manera poc assertiva o un correu en el qual
es replantejava si renovar la cessió. Actituds que denoten una falta de relació horitzontal entre els agents.
Consideren que l’escola els hi ha resolt durant temps les seves necessitats més immediates, però els hi agradaria
disposar d’un local propi per tal de vincular-s’hi i sentir-se seu.
· Disposar d’un local o espai amb més autonomia per poder desenvolupar el seu projecte

Demandes
concretes

Contextualització
problemàtica

Espai públic
Respecte de l’espai públic, detecten una falta d’espais habilitats per quan plou, com per exemple habilitar espais
coberts a l’espai públic.
Pel que fa als agents públics, exposen que quan es podia fer cau, la Guàrdia Urbana les van intervenir diverses
vegades per estar fent activitat al carrer. Es trobaven que havien d’explicar a la Guàrdia Urbana moltes vegades
qui eren i per què estaven fent activitat i haver d’explicar la normativa als agents.
· Habilitar espais coberts per poder desenvolupar les seves activitats del lleure si plou.
· Coordinació interna de la Guàrdia Urbana per tal de conèixer què és l’esplai i l’agrupament i, per tant, no intervenir
mentre fan activitats. Més enllà de la conseqüència que genera de tallar l’activitat i haver de justificar la legalitat
de l’activitat als agents, aquest augment de presència policial als carrers genera dinàmiques de por i de sensació
d’il·legalitat i judici que no agrada.

Context.

També participen de l’Ateneu del Poblet però coincideixen amb les Joves del Poblet en la necessitat d’un espai
més inclusiu a les seves necessitats i que sigui de referencialitat pel jovent.

Deman-

Comunitat

· Voluntat de generar una xarxa més inclusiva.
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Per a més informació, contacta amb casaldejovesxiroc@gmail.com

