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Nom de l’entitat

AEIG Sant Ignasi

Barri

Sarrià

Anys de trajectòria

40 anys

Problemàtiques
Espais dignes
Fa 9 anys se’ls va obligar a abandonar el seu local propi situat al carrer d’Isaac Albéniz sota el pretext que s’havia
d’iniciar el pla de vores. Tot i així, aquest pla encara no s’ha començat i l’altra entitat que utilitzava l’espai s’hi va
poder estar fins l’any passat.

Contextualització
problemàtica

Actualment es troben al Parc de Santa Amèlia, on poden fer ús de les sales del Centre Cívic Sarrià avisant amb
antelació i disposen d’un espai on emmagatzemar el material. Els consells els realitzen a una sala cedida del centre
parroquial o bé al carrer.
Es troben amb la problemàtica que els horaris que han de seguir són els del Centre Cívic i aquests no s’adeqüen
a l’horari d’activitat de l’agrupament, tant a l’hora de fer cau com per accedir al seu material, ja que no tenen claus
pròpies de l’espai. A més, l’espai d’emmagatzematge que tenen és insuficient per guardar el material, ja que és
compartit amb diverses entitats juvenils del barri.
Creuen que la mesura del PAD de Sarrià-Sant Gervasi 2020-2023 que exposa construir un equipament juvenil a les
casetes de l’Hort de la Vila respondria a la seva necessitat i, per tant, poder participar del procés de construcció de
l’espai per tal d’assegurar que es garanteixi les necessitats del lleure educatiu.

Demandes
concretes

A curt termini:
•
Tenir capacitat d’accés lliure al Centre Cívic per poder fer les seves activitats amb els infants i joves, reunir-se
i emmagatzemar el material.
•
Participar en el procés de construcció de les casetes de l’Hort de la Vila.
A llarg termini:
•
Disposar d’un espai propi a les casetes de l’Hort de la Vila.

Demandes Contextualització
problemàtica
concretes

Espai públic

Aquest any preparen el seu 40è aniversari. Ho plantegen com un projecte obert al barri, una activitat de tot un cap
de setmana (7-8 de maig).

Facilitar l’organització de la celebració del seu 40è aniversari.
Es tracta d’una plataforma que aglutina diverses entitats juvenils del territori amb una intencionalitat comunitària.

•
•
•

@

Polítiques públiques que promoguin l’emancipació juvenil; des del compliment de l’habitatge dotacional per joves
fins a plans d’ocupació.
Tancament del Club Empelt en tant que punt de trobada i d’organització de grups amb ideologia feixista.
Assumir les responsabilitats de la crema de l’Ateneu Popular de Sarrià.
Per a més informació, contactar amb santignasi@escoltesiguies.cat

