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Nom de l’entitat

AEiG Sant Pius Xè

Barri

El Congrés i els Indians

Anys de trajectòria

63 anys

Problemàtiques

Contextualització
problemàtica

Es troben en uns espais cedits de la parròquia. Tenen certes dificultats de comunicació amb aquesta, ja que no es
responsabilitza del manteniment de l’espai. Es veuen obligats a assumir-lo econòmicament des de l’agrupament.
Tenen problemes amb els lavabos, el sostre… Des que va entrar un nou mossèn s’ha aturat la comunicació.
Amb la covid-19, no és un espai prou gran per garantir ventilació. No hi poden fer reunions presencials, per tant,
les estan fent de forma telemàtica. Tenen dificultat per accedir als equipaments municipals de la zona, ja que els hi
demanen cert grau d’implicació que no poden assumir.

Demandes

Espais dignes

· Establir canals de comunicació regulars amb la parròquia.
· Que la parròquia assumeixi els costos de manteniment de l’espai.
· Poder accedir amb més facilitats a usar els equipaments municipals del territori.

Contextualització

Es troben en un barri amb pocs espais verds, però a prop del seu local justament hi ha parcs i places on poden
realitzar les seves activitats a l’exterior. Ara bé, arrel de la covid-19 i el confinament comarcal, s’han trobat que hi
ha hagut una alta concentració de persones en aquests espais públics que els ha dificultat dur a terme les seves
activitats. A més, han rebut queixes de les veïnes cridant-les i criminalitzant la seva tasca amb els infants.

Demandes
concretes

Espai públic

· Distribuir els diferents usos de l’espai públic per, així, poder disposar d’un espai exterior adequat per a realitzar
les activitats.
· Pacificació de carrers per així poder disposar de més espai públic pel veïnat i l’associacionisme
· Sensibilitzar a la ciutadania de la tasca social del lleure educatiu
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Per a més informació, contacta amb aeigsantpiusx@gmail.com

