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Nom de l’entitat

AÉ Wé Ziza

Barri

Sant Gervasi - Galvany

Anys de trajectòria

20 anys

Problemàtiques

Contextualització
problemàtica

Es troben a l’Espai Jove Casa Sagnier amb el que estan en procés de renovar el conveni. Fins ara, les condicions
d’ús han estat lliure accés i claus a dues sales de l’equipament per poder-hi accedir a fer consell quan l’Espai Jove
està tancat. També tenen reservades 4 sales els dissabtes a la tarda per utilitzar-les amb les seves unitats. Guarden
el material en una sala de Sagnier que comparteixen amb l’AEIG Santes. Consideren que és un espai massa petit
per guardar el material de dos agrupaments.
Per renovar el conveni, s’estan trobant que si volen mantenir les condicions d’ús que han tingut fins ara han de pagar
un cànon. Consideren que per aquestes condicions d’ús no haurien de pagar, ja que no es tracta d’un espai que se’ls
hi cedeix únicament a elles, sinó que és un Espai Jove, és a dir, un equipament municipal del qual fan ús compartint
amb altres projectes i serveis.

Demandes
concretes

Espais dignes

A curt termini:
•
Mantenir les condicions d’ús que tenien fins ara sense haver de pagar un cànon.
Lliure accés a l’EJ Casa Sagnier per poder reunir-se fora l’horari de l’equipament.
Fer ús de les sales de l’EJ Casa Sagnier durant els caus de dissabtes amb infants.
•
Disposar d’un espai amb unes dimensions adequades per a l’emmagatzematge del material.
A llarg termini:
•
Aconseguir una cessió d’ús de les dues sales de planta 0 de l’ala dreta de l’equipament.

Context

Espai públic

Demandes

Aquest curs volen organitzar la festa del seu 20è aniversari als Jardins Brusi i hauran de tramitar permisos.

Facilitar l’organització de la celebració del 20è aniversari als Jardins Brusi.

Comunitat
Context

No mantenen relació amb el veïnat. Tenen relació amb altres entitats juvenils del territori a través de la PEJ.
Els hi arriben les convocatòries de trobades des de districte però 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 aeweziza@gmail.com

