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Nom de l’entitat

AEiG Montserrat-Xavier

Barri

Hostafrancs

Anys de trajectòria

88 anys

Problemàtiques

Contextualització

Desenvolupen el seu projecte en uns locals parroquials. Tenen un nou mossèn amb el que tenen millor relació
de manera que es facilita la gestió de l’espai. L’espai està ben habilitat: tenen una sala i un pati. L’únic problema
és que el local està sota alçada de carrer i, quan plou, s’inunden i tenen el terra infectat per les aigües residuals.
S’hauran de fer obres i, quan es facin, no tindran espai. També els hi passa que per les mesures preventives per
la covid-19 no poden fer activitat als locals perquè són espais tancats.

Demandes

Espais dignes

· Resoldre les inundacions.
· Tenir un espai temporal mentre s’estiguin fent obres als locals per les inundacions.
· Tenir un espai alternatiu que s’adeqüi a les mesures de la covid-19.

Context.
tualització

Manca d’espais per poder fer cau en el context de la covid-19.
La major part del joc de l’esplai és a l’espai públic obert. Per tant, reivindiquen un espai públic més favorable a
utilitzar-lo en detriment que aques testigui majoritàriament ocupat per cotxes, terrasses, etc. Valoren positivament
la pacificació de la Carretera de Sants però ràpidament és ocupada per les veïnes (fet que evidencia la necessitat
de guanyar espai públic) i provoca que no pugui ser un espai de joc aprofitable.

Demandes

Espai públic

· Tenir disponibilitat d’espais públics per poder fer activitat de cau.
· Pacificació de més carrers per guanyar espais de joc o especialitzar que els dissabtes a la tarda hi hagi una
prioritat pel lleure.

Contextualització
problemàtica

Tenen una bona relació amb el veïnat; participen de les Festes Majors conjuntament.
Amb el Programa Baobab estaven fent una gran tasca de coneixement al barri, ja que no és un barri amb gaire
tradició d’esplais i agrupaments. El principal problema que es van trobar quan es donaven a conèixer a les escoles
és que les pedagogues de les escoles no sabien què és un esplai. Ara ha finalitzat el Programa Baobab i l’esplai
valora molt positivament l’acompanyament però considera que es van marcar massa objectius als que després no
han arribat. L’objectiu final era vincular-se amb escoles i instituts.
L’esplai considera que des de districte es posa poc valor a la participació que l’esplai fa al barri perquè centra
aquesta valoració en la participació de l’esplai en determinats esdeveniments promoguts des de districte que l’esplai no pot o vol participar i, per contra, no es valora la seva participació en altres espais.

Demandes

Comunitat

· Disposar d’acompanyament i assessorament per part de l’ajuntament en aquest procés de consolidació de l’esplai en el territori.
· Consensuar amb districte en quins espais l’esplai participa d’espais promoguts per districte.
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Per a més informació, contacta amb aeig.mx1934@gmail.com

