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Nom de l’entitat

AEiG Santa Maria i Santa Agnès (Santes)

Barri

El Putxet i el Farró

Anys de trajectòria

25 anys

Problemàtiques
Espais dignes
Actualment es troben a la Caseta del Carrer Manacor on estan en procés de firmar un nou conveni d’ús. Allà disposen d’un espai on fer reunions i activitats que comparteixen amb altres dues entitats: la Casa del Silenci i l’AAVV
del Putxet amb qui comparteixen el cost de l’espai.

Contextualització
problemàtica

Degut a la normativa de la covid-19, se’ls hi va comunicar que calia fer obres per canviar el sistema de ventilació.
Aquest projecte va trigar un any i mig en signar-se i actualment han començat les intervencions. Arran d’això, ara
mateix no poden utilitzar l’espai, tot i que se’ls hi ha comunicat que les obres han de durar poc.
Pel que fa a l’emmagatzematge, comparteixen espai a l’Espai Jove Casa Sagnier amb l’AE Wéziza, el qual consideren inadequat pel que fa a dimensions. A més, també se’ls hi vol fer pagar per l’ús d’aquest lloc havent de costejar
doncs dos espais. Fa temps que demanen una caseta de jardí pel material, ja que resoldria la problemàtica de les
dimensions i els permetria tenir-ho tot unificat en un mateix espai.
Finalment, remarquen que la casa gran del Carrer Manacor està en desús quan creuen que és un gran espai que
podria donar resposta a la problemàtica de falta d’espais associatius al districte.

Demandes
concretes

Curt termini:
•
Acabar les obres de ventilació properament i poder accedir-hi per fer activitat.
•
Disposar d’un espai adequat d’emmagatzematge (dimensions requerides i proximitat al seu local) com seria
la caseta de jardí.
Llarg termini:
•
Habilitar la casa gran del carrer Manacor.

Context

Espai públic

Fa dos anys que no organitzen esdeveniments per la covid-19.

Comunitat
Context

Comparteixen espai amb dues altres entitats del barri, amb qui no hi tenen gaire relació. Les necessitats de l’agrupament i les altres entitats són diferents i a vegades es fa difícil la convivència entre elles.
Tenen relació amb altres entitats juvenils del territori a través de la PEJ.

•
•
•

@

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 santes@escoltesiguies.cat

