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Nom de l’entitat

Esplai Matinada- Pòrtics

Barri

Vila de Gràcia

Anys de trajectòria

43 anys

Problemàtiques

Contextualització
problemàtica

Desenvolupen les activitats de dissabte tarda a l’Escola Rius i Taulet. En quant a l’espai per reunir-se i d’emmagatzematge, tenen un conveni amb l’Espai Jove de la Fontana.
La seva demanda és disposar d’un únic espai on poder desenvolupar totes les funcions del projecte i no haver
d’estar repartits per diferents llocs del barri, ja que això dificulta la coordinació del projecte. A més, al no estar a un
lloc gestionat per elles mateixes dificulta sentir-se propi l’espai físic. A la vegada, aquest fet condiciona el projecte
ja que no permet acondicionar l’espai amb les voluntats i necessitats del projecte.

Demandes

Espais dignes

· Disposar d’un local on puguin desenvolupar totes les funcions del projecte (activitats, reunions i emmagatzematge) i del que puguin participar en la gestió de l’espai.

Context.
tual-

· Priorització d’espai de trobada i joc a l’espai públic.

Demandes

Contextualització
problemàtica

Reivindiquen un espai públic més encarat a generar espais de trobada i de joc i en detriment del consum privat
com, per exemple, l’ocupació de terrasses de bars a les places la qual ha incrementat durant la covid-19.

Demandes

Espai públic

@

Relació amb el veïnat: Havien tingut queixes d’algunes veïnes del local on s’organitzen. Ho van resoldre fent una
reforma per insonoritzar l’espai del qual va assumir el cost l’esplai.
Relació amb altres entitats: abans de la covid-19 feien xarxa amb entitats de forma autogestionada. Les mesures
de la covid-19 prohibeixen associar-se fet que ha generat que es deixin d’organitzar iniciatives comunitàries.
Espais promoguts pel Districte: no participen en els espais de participació promoguts des de districte perquè no
els hi arriba aquesta informació de les propostes. Desconeixen quins espais existeixen, què promouen i com ad-

· Suport des de l’administració per poder-se associar, ja que no permetre l’organització col·lectiva genera importants greuges comunitaris.
· Disposar de la informació necessària sobre els espais de participació promoguts des de districte (quins espais
existeixen, què promouen i com adherir-s’hi)

Per a més informació, contacta amb secretariamatinadaportics@gmail.com

