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Nom de l’entitat

AEIG Montserrat Roig

Barri

Sant Gervasi - La Bonanova

Anys de trajectòria

6 anys

Problemàtiques
Espais dignes

Contextualització
problemàtica

Actualment es troben a la llar d’infants de l’escola Sant Gregori. Van signar un conveni de 5 anys el 2017 després
de diverses dificultats amb la propietària de l’espai. Per les converses que han mantingut amb la direcció de l’espai,
creuen que la seva continuïtat una vegada s’acabi el conveni allà és incerta. A l’escola, disposen d’una sala per
material, una sala gran i unes golfes en les que no es pot desenvolupar en condicions l’activitat perquè el sostre
és baix. Tenen lliure accés i claus. Ho han de deixar tot impecable perquè durant la setmana hi van infants del llar
d’infants. De tant en tant, tenen certes tensions amb l’escola, en part perquè les necessitats d’aquesta i l’entitat són
diferents i és difícil compatibilitzar-les.

Demandes
concretes

L’Agrupament està buscant un nou espai per quan s’acabi aquest conveni amb l’escola (fins juny 2023). Han mirat
a l’EJ Casa Sagnier per allotjar-se allà (tot i que ja hi ha allojat l’AE Wé ziza). Estan oberts a entrar a alguna escola
sempre i quan sigui en unes condicions dignes.

•

Disposar d’una alternativa d’espai un cop finalitzi el conveni amb l’escola Sant Gregori.

Context

Espai públic

Van organitzar un esdeveniment a la via pública el 6 de novembre a la Plaça Bonanova i la valoració és positiva. Es
van facilitar els permisos i materials des de districte.
Comunitat

Context

En relació al veïnat, s’han trobat algunes vegades amb veïnes que els van fer fotografies des del balcó quan estan
fent cau amb els infants. Tenen relació amb altres entitats juvenils del territori a través de la PEJ.
Tenen poca energia ara mateix per participar en espais de districte i per tant no ho prioritzen.

•
•
•

@

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

