
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME DE RESULTATS 

PROCÉS PARTICIPATIU “POSEM FIL 

A LA COMA CROS DE SALT” 

Procés participatiu pels centres cívics 

de Salt 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe de resultats procés participatiu “Posem fil a la Coma Cros”. Procés participatiu pels 

centres cívics de Salt. 

Elaborat per la “Comissió pel procés participatiu pels centres cívics de Salt” del Consell de 

Ciutat de Salt. 

Setembre 2013 

 



 

 

 

1. Presentació del procés 

1.1 Presentació i Història     1 

1.2 Objectius      3 

2. Metodologia 

2.1 Metodologia del procés i fases    4 

2.2 Metodologia de la fase de motivació i dinàmiques  5 

participatives 

3. Conclusions i resultats 

3.1 Conclusions finals     9 

3.2 Requisits       16 

4. Annexos 

4.1 Síntesi de cada jornada     18 

4.2 Síntesi dels plafons      23 

4.3 Síntesi de les butlletes     24 

4.4 Plànols       25 

4.5 Documents facilitats als participants   30 

4.6 Buidatge plafons      32 

4.7 Buidatge butlletes      34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDEX 



      

1 

 

 

PRESENTACIÓ I HISTÒRIA  

El procés participatiu “Posem fil a la Coma cros” ha sigut un procés organitzat pel Consell de 

Ciutat de Salt i  dut a terme l’estiu 2013 per tal de repensar i definir col·lectivament els futurs 

centres cívics del poble de Salt.  

Els equipaments de proximitat i comunitaris són equipaments que faciliten les relacions socials 

i el dinamisme en els municipis. Són espais de trobada, d’acció, organització, d’intercanvi, de 

creació, de formació... tant per a la població organitzada com per la que no. Són espais que 

potencien la participació ciutadana i l’associacionisme. Sigui quina sigui la forma que agafen 

(centres cívics, ateneus, casals de barri... ) són una eina per a la creació de vincles socials i 

d’identificació col·lectiva.  

 

La definició d’un espai cívic és una demanda històrica de la ciutadania saltenca que el darrer 

any ha pres força. Salt té aproximadament 30.000 habitants i actualment no disposa de cap 

centre cívic o casal de barri. Des de diferents col·lectius, entitats i persones durant els darrers 

anys s’ha posat en evidència la gran necessitat d’espais de trobada que té el poble. Aquesta 

reivindicació ha anat dirigida en la demanda d’espais de proximitat pels diferents barris del 

municipi així com en un canvi en els models de gestió i dels plans d’usos dels equipaments 

culturals ja existents, entre els quals, la Coma Cros. 

 

La Coma Cros, una antiga fàbrica tèxtil situada al barri del Veïnat, l’any 1995 va ser adquirida 

per l’Institut Català del Sòl que, mitjançant un conveni signat amb l’Ajuntament de Salt va cedir 

l’edifici, l’any 1998, per a equipaments. El 2002 es va començar el procés de rehabilitació de 

l’edifici per tal de convertir-ho en la Factoria Cultural Coma Cros. 

Aquest equipament té unes dimensions de 15.000m2 i conté tota una sèrie de serveis, 

programes i institucions. Actualment hi ha 14 entitats que hi tenen seu pròpia i s’han realitzat 

una mitjana de 543 activitats anuals realitzades per 46 associacions diferents. Hi ha tres 

professionals treballant i compta amb un pressupost d’uns 175.000€. 

Tot i acollir algunes entitats de la població, així com activitats i equipaments públics com la 

biblioteca, el model de factoria cultural ha seguit una línia privativa, acollint equipaments 

supramunicipals i privats. Aquest model ha sigut molt limitat pel que fa a les necessitats reals 

de la població saltenca, tant associada com no, d’un equipament de proximitat amb un pla 

d’usos clar. 

 

A banda d’aquest macro espai situat al centre del poble, a Salt no hi ha cap més equipament 

que exerceixi la funció de centre cívic o casal de barri.   

 

Arrel de la reivindicació ciutadana entorn aquesta qüestió i davant la voluntat manifesta de 

l’equip de govern actual de la ciutat per convertir una part de l’actual Factoria Cultural Coma 

Cros en un centre cívic, el Consell de Ciutat de Salt  -format, entre d’altres, per representants 

d’entitats de la vila, representants del tercer sector i representants polítics- va proposar el mes 
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de maig d’aquest any l’organització d’un procés participatiu, obert a tota la ciutadania, per 

reflexionar i imaginar col·lectivament els futurs centres cívics del poble. Malgrat manifestar 

que aquest procés no seria vinculant, sí que es va posar sobre la taula la  voluntat política de 

donar suport al resultat del mateix. 

Per tal d’agilitzar l’organització d’aquest procés es va formar una comissió encarregada del 

disseny i execució del procés participatiu. Aquesta comissió està formada per: 

- Narcís Badosa, expert en la temàtica. 

- Andreu Bover, tècnic de l’ajuntament. 

- Judit Font, Aniol Casadevall i Mostafà Shaimi, membres d’Espai Salt, plataforma pels 

espais de proximitat a Salt 

- Gemma Clapés, de la Fundació SER.GI, entitat del tercer sector. 

- Mohamed Jatit, representant de la població juvenil. 

- Ramon Artal, exarquitecte municipal de l’ajuntament i expert en la Coma Cros. 

- Xavier Vilardell, coordinadora d’entitats culturals de Salt. 

 

El procés participatiu tenia la finalitat de reflexionar col·lectivament sobre els equipaments de 

proximitat que necessita el poble, centrant-se en primer lloc en repensar conjuntament una 

sèrie d’espais de la factoria cultural Coma Cros i l’ateneu d’entitats actualment existent, amb la 

possibilitat de fer una proposta col·lectiva de projecte.  

L’espai que va entrar en joc per al procés participatiu i que es posà a disposició per a un futur 

centre cívic, ateneu o casal de barri són 3400 m2  repartits de la següent manera: 

- Nau polivalent de les Naus Guixeres. Les Naus Guixeres estan parcialment en 

funcionament i les utilitzen algunes entitats. Es posa a disposició del procés 

participatiu la nau polivalent, amb la possibilitat de poder incloure en un futur 

projecte d’ateneu o centre cívic la resta de naus, si es considera adient i oportú. 

- Les tres plantes de la façana (1817 m2): amb necessitat de rehabilitació. L’any 2002  es 

va plantejar rehabilitar les tres plantes de la façana com a possibles espais per a un 

centre cívic o ateneu. L’ajuntament va realitzar uns plànols per tal de poder projectar 

unes possibles obres i crear un equipament de proximitat. Han passat els anys i el 

projecte i les obres encara no s’ha iniciat ni tant sols calendaritzat. Per això es va 

habilitar l’ala dreta de la factoria cultural per crear un ateneu d’entitats així com un 

auditori, els quals actualment estan en funcionament. 

- Planta baixa, primera planta i auditori de l’ala dreta de la Coma Cros (1558 m2): 

espais actualment en funcionament. Aquesta ala consta d’una sala de formació, una 

sala polivalent, una sala tallers i un auditori, les quals estan a disposició de la població 

sempre i quan es compleixin una sèrie de requisits: disposar de NIF com a entitat, 

assegurança de responsabilitat civil, fer-se càrrec de les quotes establertes per a cada 

cas i entrar per instància una sol·licitud d’ús. També contenen una sèrie d’espais 

cedits a entitats, actualment total de 10, i les quals en fan un ús pràcticament 

exclusiu.  

Un cop dissenyat el procés participatiu es va fer arribar als grups polítics i tècnics del consistori 

per tal de comunicar els acords presos a la comissió. La resposta va ser de suport al model de 

procés així com dels continguts a treballar en el mateix. 
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Aquest informe presenta els resultats dels tres tallers duts a terme ens els quals han participat 

una seixantena de persones de 20 a 65 anys i 17 entitats i col·lectius saltencs així com de les 

aportacions individuals fetes a través del plafó interactiu i les butlletes de propostes. 

Un cop s’aprovi l’informe per part de tots els participants del procés es farà una sèrie de 

presentacions públiques per donar a conèixer els resultats i buscar el suport tant de la 

ciutadania com dels grups polítics del consistori. 

OBJECTIUS DEL PROCÉS PARTICIPATIU 

- Implicar la ciutadania i l’administració pública en un procés de debat i reflexió entorn 

els espais de proximitat del poble. 

- Repensar i definir col·lectivament els futurs centres cívics de Salt i el projecte de 

l’Ateneu d’entitats de la Coma Cros. 

- Recollir totes les propostes, opinions i necessitats de la ciutadania. 

- Crear un espai de debat col·lectiu entorn els espais comunitaris del poble. 

- Elaborar una proposta concreta i consensuada en relació als espais disponibles de la 

Coma Cros així com de les resta d’espais de proximitat que calen en el poble. 

- Aconseguir un compromís polític per a la execució dels resultats obtinguts en el 

procés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Butlleta informativa 
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METODOLOGIA DEL PROCÉS I FASES  

En primer lloc es va crear la Comissió del Consell de ciutat la qual va ser la responsable de 

dissenyar el procés participatiu i d’elaborar el document final que recull les conclusions. 

Les fases del procés participatiu són les següents: 

1. Fase constituent de la Comissió del Consell de Ciutat 

2. Fase motivació 

3. Fase dinàmiques participatives 

4. Fase conclusions i elaboració de propostes finals 

5. Fase de comunicació dels resultats 

 

2. METODOLOGIA 
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METODOLOGIA DE LES FASES DE MOTIVACIÓ I DINÀMIQUES 

PARTICIPATIVES 

El Procés Participatiu “Posem fil a la Coma Cros” es va basar en: 

- Tallers participatius.  

- Campanya de comunicació. 

- Plafó interactiu. 

- Butlletes de propostes.  

 

Els tallers van realitzar-se durant el mes de juliol i tenien per objectiu iniciar un procés plural 

per recollir totes les propostes, opinions i necessitats de la ciutadania en relació als espais 

cívics del poble.  

 

De forma paral·lela es van habilitar altres canals de participació per tal de recollir les propostes 

dels saltencs i saltenques. Per una banda es va fer viatjar per places, equipaments municipals i 

punts de trobada un Plafó interactiu. Tota persona interessada hi va poder penjar les seves 

propostes, fer-hi una foto i pujar-la al perfil de facebook Posem fil a la Coma Cros. Per altra 

banda es van repartir unes Butlletes participatives en equipaments municipals, als principals 

establiments del poble i a totes les bústies del poble. 

 

1. Els Tallers participatius van ser els següents: 

 

1.1 Jornada de presentació d’experiències.  

El primer taller del procés participatiu va ser una sessió de presentació de quatre experiències 

d’equipaments de proximitat i comunitaris: 

- Casal Prosperitat de 9barris de Barcelona. 

- Can Batlló del Barri de Sants de Barcelona 

- Ateneu Popular 9barris de Barcelona 

- Xarxa de Centres Cívics de Girona 

En la primera part de la jornada cadascun d'ells va fer una presentació del projecte explicant el 

naixement del mateix, el model de gestió, la relació amb l'entorn i les entitats... i a la segona 

part es va dur a terme un debat i reflexió conjunta fent aterrar les explicacions fetes a la 

presentació a la realitat dels espais que hi ha al poble. 

Van assistir una seixantena de persones, entre les quals hi havia veïns i veïnes així membres de 

14 associacions i col·lectius del poble. També van assistir alguns polítics de l'Ajuntament. 

1.2 Taller “Imagina com voldries que fos la Coma Cros” 

Aquesta segona jornada va consistir en una visita guiada pels espais disponibles per al futur 

centre cívic i en una dinàmica participativa que va permetre començar a reflexionar i debatre 

sobre quin és el futur dels centres cívics de Salt.  

La visita va estar guiada per Ramon Artal, arquitecte municipal entre els 1989 i 2012 implicat 

en el projecte de rehabilitació de la Coma Cros des dels inicis, i va transcórrer pels espais de 

l’ala est de la Coma Cros, fent un recorregut per les tres plantes i tenint en compte aquells 
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espais ja rehabilitats (1817m2) i aquells que es preveu rehabilitar en futures fases (1558m2). 

En total els espais destinats al futur centre cívic comptarien amb una superfície de 3375m2. 

La dinàmica participativa que va permetre iniciar el debat sobre quin és el model de centres 

cívics que es vol a Salt va permetre anar des dels anhels individuals al somni col·lectiu. Després 

de fer una reflexió individual per escrit, els participants la van compartir i debatre en petits 

grups de treball. Finalment es van posar en comú totes les reflexions i propostes fetes pels 

grups de treball en una sessió plenària. Es van debatre aspectes com el model de gestió, el 

finançament , la relació amb el territori , el futur pla d’usos de l’espai, el projecte de centre i el 

tipus d’activitats. 

 

Van participar una quarantena de persones, ciutadans a títol individual i membres de 14 

associacions diferents del poble. 

 

1.3 Taller “Generem propostes” 

Aquest taller va consistir en una revisió dels acords arribats fins el moment i en un debat 

assembleari que va permetre reflexionar, i en alguns aspectes concretar, quina ha de ser el 

futur dels centres cívics de Salt.  

Després de la revisió dels acords i propostes de la segona jornada, i a partir d’aquestes, es va 

presentar un model de gestió comunitària-ciutadana concret per Salt. Aquest model va servir 

de base, per debatre alguns aspectes més a fons. Els nous acords i propostes que van sorgir 

van anar modificant l’esquema inicial presentat. Els aspectes que es  van debatre més a fons 

van centrar-se en el finançament, la configuració de l’equip tècnic mixt de gestió i la relació 

amb l’administració. Tals aportacions van servir per generar una proposta concreta per als  

futurs espais cívics del poble i, concretament per la part de la Coma Cros destinada a 

equipament de proximitat.  

La participació va ser d’una trentena de persones, tant veïns i veïnes com membres 

d’associacions del poble. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatges: fotos dels tallers del procés participatiu “Posem fil a la Coma Cros”  
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2. Campanya de comunicació. 

La campanya de comunicació va tenir per objectiu fer difusió del procés per tal que arribés al 

màxim de persones i entitats de Salt. 

Aquesta campanya va consistir en: 

- Repartició de cartells i octavetes. 

- Difusió a través de correu electrònic. 

- Notes de premsa 

- Xarxes socials: Facebook @posemfil 

- Contacte entitats i grups. 

- Contacte espais públics i altres. 

- Contacte, entrega de butlletes i seguiment de Informadors. (Els informadors són 

persones o establiments del poble que tenen molta xarxa o són molt concorreguts i 

que van col·laborar en la difusió.) 

- Difusió a través del plafó interactiu.  

- Trucades a entitats. 

- Participació en la reunió de preparació de la Fira d’entitats al carrer per fer arribar la 

informació a les entitats participants.  

 

3. Plafó interactiu. 

El plafó interactiu consistia en una estructura imantada la qual es va fer viatjar per places, 

equipaments públics i punts de trobada. Aquesta estructura contenia informació sobre el 

procés participatiu i a través de la zona imantada les persones estaven convidades a fer 

arribar les seves propostes, comentaris i idees en relació als espais de proximitat de Salt. 

 

Van participar, fent arribar la seva opinió, 38 persones. 

 

El plafó va recórrer els següents espais: 

- Mercat de la Massana 

- L’Estació Jove 

- Plaça de davant de la Coma Cros (Fàbrica Espai Jove i Biblioteca Iu Bohigas) 

- Mercat del carrer Major. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imatges: Fotos del plafó interactiu 

 

4. Butlletes de propostes. 

Les butlletes contenien la informació sobre el procés participatiu i va ser una eina per tal que la 

ciutadania pogués fer arribar les seves propostes i comentaris a la pregunta “Digues la teva! 
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Quins canvies faries a la Coma cros? Què t’agradaria fer-hi? Com creus que s’hauria de 

gestionar?” 

Aquestes butlletes van repartir-se per establiments, equipaments públics i a totes les bústies 

del poble. Es van recollir 11 butlletes omplertes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imatge: Butlleta de propostes. 
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CONCLUSIONS FINALS  

Els tallers duts a terme en el procés participatiu van centrar-se en imaginar col·lectivament els 

futurs espais de proximitat del poble de Salt, i concretament en el model desitjat per la Coma 

Cros. 

Les xifres pel que fa a participació en les diferents activitats realitzades en el marc del procés 

participatiu “Posem fil a la Coma Cros” van ser les següents:  

- Tallers: Una seixantena de persones de 25 a 65 anys i 17 entitats i col·lectius de Salt. 

- Plafó interactiu: 38 participants 

- Butlletes de propostes: 11 participants 

 
Les entitats participants van ser: 
AAVV Barri centre 

Banc del temps 

Espai Salt 
 Safareig teatre 

17190 Universalt 

Càritas Salt 
 Amics del tai txi txuan 

Coral tribana 

Associació de camerunesos de Girona i amics (ACAGIA) 

Almohajarin Almagareba 

Associació de donants de sang 

A.E Sant Cugat 

Casal dels infants 

Fundació SER.GI 

Diables d'en Pere Botero 

Casal saltenc independentista 
Capoeira Canigó 
 

Aspectes destacats resultat del procés: 

- La necessitat d’una xarxa d’espais de proximitat. Es va tornar a posar en 

evidència la necessitat d’espais de proximitat al poble de Salt. No només cal un macro 

espai cultural sinó, a més, casals de barri. Actualment hi ha una sèrie de mancances a 

nivell d’equipaments i en els models dels mateixos que repercuteixen directament en el 

bon desenvolupament de la vida social i cultural al poble. D’aquesta manera es va 

proposar, per donar resposta a les necessitats detectades, alliberar en un període màxim 

de 4 anys espais del poble per crear una xarxa d’espais de proximitat i casals de barri.  

3. CONCLUSIONS I RESULTATS 
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- Salt té un gran capital social i humà. Salt té una gran quantitat d’entitats actives 

que poden dotar d’un gran potencial un projecte d’espai comunitari autogestionat. 

Aquestes entitats a més, tenen una sèrie de necessitats que actualment no estan 

cobertes. L’espai hauria de possibilitar el treball en xarxa i les relacions ja que actualment 

no existeix cap espai de trobada per posar en comú inquietuds, projectes, activitats... 

- Un nou equipament a la Coma Cros. Després del debat en la darrera jornada es 

va consensuar una proposta en relació al model de gestió així com de projecte per un 

futur equipament de proximitat a la Coma Cros 

ATENEU POPULAR COMA CROS 

La proposta nascuda del procés participatiu va ser crear un ateneu popular a la Coma Cros, on 

la ciutadania i les entitats tinguin un paper central, tant en la gestió, la presa de decisions com 

en la dinamització, basant-se en la gestió comunitària ciutadana.   

En aquest apartat es fa un recull dels aspectes consensuats en relació al model de centre. Tot i 

això aquest és un punt inicial, de partida, de naixement del projecte. En el moment que s’iniciï 

el camí i es creï l’assemblea s’aniran definint aspectes més concrets i se li continuarà donant 

forma al projecte.  

A través de les diferents dinàmiques realitzades es va anar concretant la proposta de projecte 

en diferents punts: 

 

Ateneu Popular Coma Cros 

 

 

L’Ateneu s’ubicarà en els espais que des de l’Ajuntament es van posar a disposició per  a un 

possible equipament de proximitat. Es tracta de 3400 m2 ubicats a l’actual Factoria Cultural 

Coma Cros: 

- Façana (1817 m2) 

- Ala dreta (1557 m2) 

- Nau polivalent de les naus guixeres 

 

 

 

 Sales polivalents i multifuncionals. 

 Accés i espais no exclusius. 

 Intergeneracional: per a infants, joves, adults i gent gran. 

 Potenciador de la vida associativa. 

 Socialment inclusiu i cohesionador. 

 Connectats i articulats a la comunitat. 

 Promotors de relacions socials i cooperació. 

 Dinamitzadors del territori. 

 Al servei del creixement personal i social. 

 Dinàmic, permeable i flexible. 

Valors universals del projecte 

 

Nom 

 

Ubicació 
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A partir dels valors universals es van concretar uns acords de mínims pel que fa a la: 
 

 

- El nou ateneu ha de contribuir a la cohesió i justícia social i fomentar la cultura i educació i de 

totes les seves fórmules d’expressió. 

- Les relacions seran la font de capital social per viure i construir junts, és a dir, l’ateneu 

potenciarà les relacions socials entre les entitats i veïns i veïnes del poble. Aquest serà un dels 

màxims capitals del centre i el que li donarà força per realitzar totes les activitats i projectes 

que es decideixin. 

- Potenciar el desenvolupament personal i la promoció comunitària.  

-Que la xarxa d’equipaments de proximitat (Coma cros+Casals de Barri) articulin i 

corresponsabiltizin els barris. A partir d’aquest aspecte es puntualitza que caldrà garantir 

l’alliberament de casals de barris  per poder configurar una xarxa d’equipament de proximitat 

en els propers anys. 

- Els eixos els quals determinaran tant la programació com als objectius de l’ateneu són: Eix 

cultural, eix social, eix educatiu-formatiu. 

 

 

En relació al model de gestió de l’Ateneu Popular Coma Cros es va consensuar que sigui un 

model de gestió comunitària – mixta, és a dir, la titularitat serà pública municipal  però la 

gestió serà comunitària, la qual estarà regulada per un conveni amb l’ajuntament. 

La gestió comunitària es durà a terme a través d’una assemblea general i d’una comissió de 

l’assemblea que agafarà la forma d’Entitat Gestora. Aquesta entitat gestora serà una entitat de 

segon grau, és a dir, una entitat formada d’entitats i ciutadania.  

Elements de la gestió de l’ateneu: 

- Assemblea General: assemblea formada per entitats i ciutadania implicada en l’Ateneu 

Popular Coma Cros. Serà l’òrgan legislatiu i de presa de decisions. Escollirà els 

membres de l’entitat gestora. Es reunirà trimestralment i marcarà les línies de treball i 

les tasques de l’Entitat Gestora. Hi haurà una assemblea general anual per tal de fer 

seguiment del conveni. 

- Comissions de treball: A partir de l’assemblea general es crearan les comissions de 

treball les quals estaran formades per persones interessades. Les tasques de les 

comissions seran definides a l’assemblea tot i que tindran cert grau d’autonomia per 

facilitar la gestió i agilitzar la presa de decisions.  En els tallers participatius es van 

proposar les següents comissions: comissió cultura, comissió educativa-laboral, 

comissió social. Tot i això es definiran concretament quan es constitueixi l’assemblea. 

Les comissions seran flexibles i canviants en funció de les necessitats. La periodicitat 

de les reunions serà en funció de les necessitats. 

- Comissió / Entitat gestora: Serà l’òrgan executiu, durà a terme les tasques que es 

decideixin a l’assemblea. Estarà en contacte constant amb les comissions. Es reunirà 

mensualment. Els membres seran escollits per l’assemblea general i seran: 

Finalitat del centre i els continguts de l’ateneu 

Model de gestió de l’ateneu 
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o persones de l’assemblea 

o entitats membres de les comissions 

o un/a coordinador/a: persona assalariada encarregada de la dinamització del 

projecte i que participarà en reunions amb tècnics de l’ajuntament per tal 

d’establir ponts entre el projecte d’ateneu i projectes de polítiques públiques 

o tècnic de gestió municipal de la Coma Cros.  

 

- Equip tècnic mixt. Estarà format per personal assalariat: 

o Personal de la part de la gestió comunitària: el coordinador/a de l’entitat 

gestora. 

o Personal de la part de l’ajuntament de Salt que a banda d’assumir tasques 

relacionades amb l’Ateneu Popular Coma Cros gestionen els 15.000m2 totals 

de la factoria cultural: tècnic de gestió, un administratiu, un conserge, un 

conserge-tècnic especialista (tres d’aquestes persones actualment ja són 

treballadors municipals) 

 

La participació de la ciutadania i entitats es basarà en: 

- Formar part de la gestió de l’Ateneu Popular Coma Cros. 

- La dinamització de l’Ateneu. 

- Aportar capital humà per a les accions que es requereixin. 

- Proposar i dur a terme part de la programació de l’Ateneu. 

- La presa de decisions en relació a l’Ateneu. 

- Participació en qualsevol de les seves possibilitats: Assemblea general, comissions i/o 
entitat gestora.  

La participació de l’Ajuntament de Salt es basarà en: 

- Ser el titular de l’equipament ja que n’és el propietari. 

- Signar el conveni amb l’entitat gestora. 

- Gestionar els recursos humans dels treballadors municipals de tota la factoria cultural 

Coma Cros: tècnic de gestió, un administratiu, un conserge i un conserge-tècnic 

especialista. També assumirà la part econòmica per a la contractació del/a 

coordinador/a. 

- Fer-se càrrec del manteniment i consums de l’edifici. 

- Coordinació de les polítiques socials. 

- Realitzar un seguiment del conveni. 

- Aportació de recursos econòmics. 

- Donar suport econòmic i tècnic per un pla d’inversió per les obres per la construcció 

d’un bar i punt de trobada. Possibilitat de dur-ho a terme a través de projectes 

d’inserció laboral: plans d’ocupació i cases d’oficis. 

- Compromís pel que fa al suport al conveni signat entre el consistori i l’entitat gestora, 

independentment dels canvis de color polític que es puguin succeir al llarg del temps 

en el mateix. 
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El conveni de gestió es tractarà d’un acord entre Ajuntament i l’entitat gestora. Recollirà els 

valors i criteris del projecte i el finançament (partida anual i pla d’inversions). La sensibilitat de 

l’ajuntament varia cada 4 anys per tant s’ha de tenir molta cura en el conveni per blindar 

temes bàsics. El debat polític ha d’estar en la negociació del conveni anual exclusivament. 

Segons les necessitats hi ha la possibilitat de revisar aspectes concrets, sempre i quan els 

aspectes bàsics siguin estables. 

 

 

Pel que fa a la relació amb l’administració hi va haver un debat extens. Es troba a faltar circuit 

de comunicació entre l’entitat gestora i àrees de l’ajuntament, a banda de la negociació del 

convenir anual. També es va debatre la participació del tècnic municipal de la Coma Cros en la 

comissió gestora.  

*No s’arriba a un consens clar en el si del darrer taller, per tant, la comissió del Consell de 

Ciutat elabora la proposta d’una fórmula mixta: incloure el tècnic municipal de la Coma Cros a 

la comissió gestora com a un membre més per tal que faci de pont amb el consistori i tingui 

coneixement de la dinàmica de l’ateneu, i, per altra banda, la participació d’un tècnic de la 

comissió gestora en reunions i trobades de les àrees de l’ajuntament que es creguin oportunes 

amb l’objectiu de conèixer els programes desplegats per les polítiques públiques, funció 

assumida pel coordinador/a de l’entitat gestora. 

 

 Aquesta proposta de col·laboració té per objectiu que es puguin vincular alguns dels eixos de 

l’Ateneu Popular amb projectes fruit de les polítiques públiques. 

 

*Nota: proposta elaborada per la Comissió pels espais de proximitat del Consell Ciutat 

 

 

En el quadre següent es mostra el model de gestió de forma esquemàtica recollint els punts 

més importants:  

Conveni per la gestió de l’ateneu 

 Relació amb l’administració. 



 

14 

 

 



      

15 

 

 

 

 

En relació al finançament es proposa que un 80% procedeixin de fons públics i un 20% de fons 

propis de l’ateneu. Hi va haver debat pel que fa aquest aspecte però hi va haver un consens 

clar per tal que sigui un model de finançament mixt. 

 

 

Quant als espais es compta amb els 3400 m2 proposats d’entrada, que inclouen la nau 

polivalent de la naus guixeres, les tres plantes de l’ala dreta i les tres plantes de la façana. 

Es proposa realitzar un pla d’obres per a l’espai de la façana, pel qual és necessari un 

compromís per part de l’ajuntament. Com que es tracta d’obres d’una gran envergadura es 

proposa iniciar una fase inicial per als espais indispensables: nus de comunicacions, bar i espai 

de trobada. Es proposa per a les obres i la gestió del bar recuperar projectes de caràcter social 

com la casa d’oficis, que pogués estar vehiculat per l’Equip Municipal d’Ocupació i el tècnic de 

gestió.  

Cal valorar l’ús d’espais de forma exclusiva per part d’algunes entitats amb necessitat de 

magatzem. Cal tenir-ho en compte per evitar que tal fet freni la participació de les entitats en 

el projecte d’Ateneu. 

La plaça de davant la Coma Cros és un espai amb molt de potencial, que cal aprofitar. 

És imprescindible un bar, espai de trobada i nus de comunicacions. 

Cal que la recepció sigui acollidora i accessible. 

Important que hi hagi espais d’emmagatzematge, despatxos i espais especialitzats (sala de cos, 

cuina, sales de música...) 

 

 

 

- Cal fer una bona difusió de la proposta ja que la suma d’entitats i persones al projecte 

serà el capital més gran. 

- Les naus guixeres de moment no estan contemplades per al projecte d’Ateneu (excepte la 

nau polivalent) tot i que en un futur es podria considerar la possibilitat que sigui així. 

- En paral·lel al procés de desplegament del projecte de gestió ha de donar-se el procés de 

rehabilitació. És imprescindible que les obres per al bar i l’espai de trobada es realitzin de 

forma immediata.  

 

- Cal comunicar el dia d’exposició pública del projecte al ple i al consell de ciutat per tal de 

que hi pugui assistir la ciutadania interessada.  

 

 

 

Finançament 

Espais 

Aspectes a tenir en compte en relació als històrics i projecció de futur. 
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REQUISITS  

Es contemplen una sèrie de requisits dirigits a l’Ajuntament de Salt: 

1. Compromís polític. 

Es considera molt important que els acords presos i l’informe final elaborat rebi el suport de la 

totalitat del ple municipal. El model de gestió de l’ateneu i el conveni amb l’entitat gestora no 

poden variar en funció del color polític del consistori o en els canvis que se succeeixin en el si 

del mateix. És necessari un acord ferm i un compromís polític de totes les parts per tal de 

dotar de continuïtat i consistència el projecte proposat. 

2. Requisits econòmics anuals. 

- Pla d’inversió per les obres de la façana i vinculació de les mateixes amb projectes públics 

com plans d’ocupació o cases d’oficis. 

- Partida d’activitats: 30.000€ anuals 

- Partida personal 25.000€-30.000€ anuals (per la contractació del/a coordinador/a) 

- Assumir els costos del manteniment  i consums de l’equipament. 

- La contractació de l’equip tècnic municipal, els quals tres dels quatre  ja són treballadors 

actuals de la factoria cultural Coma Cros. 

 

3. Conveni. 

Establir un conveni amb l’entitat gestora de l’ateneu i fer-ne el seguiment. Cal suport unànime 

al conveni, de manera que es garanteixi l’estabilitat del mateix independentment de qüestions 

polítiques.  

 

 

 

 

Aquesta proposta serà presentada públicament després del període d’esmenes i de 

l’aprovació, per part dels participants del procés, de l’informe de resultats elaborat. 

Pel que fa al calendari es proposa les següents actuacions: 

- Jornada de presentació publica de l’informe de resultats: 19 de setembre 

- Presentació al Consell de ciutat: 23 de setembre 

- Presentació a l’equip de govern i aprovació (si s’escau) al ple municipal: Octubre 

- Publicació i comunicació dels resultats. 

- Constitució d’una comissió de seguiment. 

- Constitució formal de l’assemblea. 

- Diàleg administració i negoci del conveni. 
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 SÍNTESI JORNADA 1. JORNADA DE PRESENTACIÓ D’EXPERIÈNCIES 

 

 

NOM UBICACIÓ MODEL DE GESTIÓ 
NAIXEMEN

T I 
 GESTACIÓ 

PROJECTE: 
centre d’interès, 

activitats. 
RESPONSABLES 

Economia 
€ 

 

9 Barris, 
Barcelona 

Centre cultural 
públic. 

Gestió ciutadana. 
Lluita veïnal 

Circ. 
Caràcter artístic. 

sociocultural 

Associació Bidó de Nou 
Barris + veïns i veïnes. 

 
Funcionament per 

comissions. 

60% Subvencions + 
40% fons propis 

 

Barri 
Prosperitat, 
Barcelona 

Centre social 
veïnal. Espai 

titularitat 
municipal. 

Gestió ciutadana. 

Lluita veïnal 
i entitats 

Accions des de 

programació 

sociocultural  

La Peca (entitat 
d’entitats). 

Gestió ciutadana. 

Subvencións 

Petits fons propis. 

 

Sants, Bcn 

Centre social 
veïnal. 

Espai cedit per 

l’adminstració. 

Autogestió. 

Lluita veïnal 
Biblioteca 

Acció social 
Assembleària Fons propis 

 

Girona 
Titularitat pública 
Gestió 70% veinal 

Demanda 
Veinal dels 
C. Socials a 

CCívics 
Necessitat 

detectada a  
nivell tècnic 

i polític. 

Programacions 
Serveis  

Projectes 
Entitats – 

municipals- 
mixtes 

Equip tècnic format per 
3 treballadors i direcció. 

 
Consell de Centre Cívic 

  Fons públics. 

Un CC té un cost 

de 225.000€ 

Personal, consums, 

manteniment, 

programació 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. ANNEXOS 
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SÍNTESI JORNADA 2. IMAGINA COM VOLDRIES LA COMA CROS 

 

1. Model de gestió. 

Qui serà el titular. Quins tipus de direcció. Municipal, ciutadà, conveni entitats,... 

Assemblees, Consell de centre,  gestora, etc. 

 Model de gestió ciutadana o mixt. 

 Relació amb l’administració.  Segons model de gestió es deriven vàries propostes: 

convenial, exclosa de la gestió, inclosa dins la junta gestora, paper facilitador de 

l’administració? 

 Òrgan gestor a càrrec d’una xarxa d ‘entitats, entitat d’entitats, ciutadans i entitats. Model 

assembleari. Treball per comissions. 

 Equip tècnic assalariat: ha de rendir comptes a l’òrgan gestor. 

 Titularitat. Diversitat de criteris: entitats, pública. 

 

2. El finançament de la Coma Cros. 

Activitats, manteniment, consums, difusió,... d’on sortiran els euros?  

 Finançament mixt (públic+fons propis). Tot i que puntualment es parla de finançament 

100% públic i en alguns casos d’autofinançament per evitar dependències amb 

l’administració.. 

 Fonts d’ingressos: 

o Bar 

o Activitats vàries organitzades per les entitats. Buscar tret distintiu de la Coma Cros per 

tal d’atraure públic (tipus 9Barris.) 

o Jornades especifiques per aconseguir diners. 

o Recursos humans com a fons propis (reparacions i manteniment mitjançant entitats i 

ciutadania). 

o Figura professional dedicada a la recerca activa i justificació de subvencions públiques. 

o Borsa de treballadors formada per saltencs per fer el manteniment del centre. 

o Empreses instal·lades a Salt paguen taxa desgravable per la promoció de la cultura i 

que serveixi per equipaments com la Coma Cros. 

o Lloguer d’espais . 

o Donacions privades. 

o Entitats que en fan ús retornen amb espècies (p.ex. un concert.) 

o Mecenatge privat.  

o Quota socis. 

 

3. Activitats, programació, serveis, espais, projectes, etc 

Qui volem que ho faci?  Què volem que hi passi? 

4. Relació amb el territori i la població.  

Obert a tothom, al territori, activitats comunitàries, enforteixi l’associacionisme i la seva 

xarxa, les relacions socials, etc? 

 Valors: 
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o Obert a tothom.  

o Intergeneracional.  

o Intercultural. 

o Contextualitzat a les necessitats i potencialitats del municipi. 

o Que la gent se’l faci seu. 

o Vetllar per la fusió i interrelació de les entitats i ciutadania.  

o Dinàmic  

o Inclusiu 

o Participatiu, cercant aliances a llarg plaç. 

o Connectat amb els xarxes territorials municipals i comarcals.  

 Usos: 

o Espai de trobada entitats i ciutadania.   

o Espai de sensibilització i mobilització 

o Espai de formació i foment de l’autoocupació,  

o Espai de lleure  

o Magatzem 

o Suport logístic a entitats 

 Tret distintiu/eixos:  

o Cultural. (es parla de cultura popular, caldria definir el terme.)  

o Formatiu-laboral.  

o Social. 

 Programació: 

o Comissió gestora pot programar trimestralment. 

 Activitats: 

o qualsevol que aporti un benefici al poble i sigui d’interès social, que respecti la 

llibertat de tothom i no sigui de caire  lucratiu. 

o Contextualitzades 

o Formació laboral. (aprofitar sinèrgies: p. Ex: casa d’oficis pot gestionar bar) 

o Cursos generalistes. 

o Concerts, trobades, audiovisuals, xerrades, tallers de la mà d’entitats i 

ciutadania. 

 Espais  

o Diversos i mal·leables. 

o Acollidor, obert a l’exterior per facilitar l’entrada de la ciutadania. 

o Indispensable: Bar i Espai de trobada que afavoreixi noves sinèrgies. 

o Sala tallers. 

o Sales d’exposicions 

o Magatzem (espai rígids i ús exclusiu de les entitats que ho necessitin?). 

o Aula Informática 

o Despatxos. 

o Sales de conferències-xerrades.  

o Contemplar la plaça exterior. (p.ex, proposta dibuix laberint) 
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SÍNTESI JORNADA 3. TALLER DE GENERAR PROPOSTES 

Denominació Ateneu Popular Coma Cros  
Titularitat Municipal 

Històrics  Serveis, programes i institucions establerts a la Coma Cros. 

 543 activitats anuals de 46 entitats associacions diferents.  

 14 entitats amb seu. 

 La sala polivalent de les naus guixeres s’inclouen dins els espais disponibles.  

 Equip de 3 professionals treballant-hi. 

 Pressupost actual dels 15.000m2:  
o Personal: 70000 
o Manteniment (neteja): 10000 
o Despeses vàries: 6000 
o Telèfon: 6000 
o Treballs realitzat per altres empreses (seguretat, consergeria) 

83.100 
o Consums ?? 
o Tècnic de programa ?? 
o TOTAL: 175100€ 

Valors universals   Accés i espais no exclusius. 

 Polivalents i multifuncionals. 

 Intergeneracional. 

 Potenciadors de la vida associativa. 

 Socialment inclusiu i cohesionadors. 

 Connectats i articulats a la comunitat. 

 Promotors de relacions socials i cooperació. 

 Dinamitzadors del territori. 

 Al servei del creixement personal i social. 

 Dinàmics, permeables i flexibles. 

Acords de mínims 
de finalitat i grans 

continguts 

a. Valors 
- Contribuir a la cohesió i justícia social. 
- Foment de la cultura i educació i de totes les seves fórmules d’expressió. 
- Les relacions com a font de capital social per viure i construir junts. 
- Potenciar el desenvolupament personal i la promoció comunitària. 
- Que la xarxa d’equipaments de proximitat (CC+CB) articulin i 
corresponsabiltizin els barris. 
Caldrà garantir l’alliberament de casals de barris per poder configurar una 
xarxa d’equipament de proximitat en els propers anys. 
Eixos: cultural, social, educatiu-formatiu 
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Model de gestió Comunitària ciutadana. (Mixt: edifici de titularitat pública + gestió ciutadana).  

 
Entitat gestora constituïda amb NIF. 

Relació amb 
l’adminsitració 

Es troba a faltar circuit de comunicació entre entitat gestora i àrees de 
l’ajuntament, a banda de la negociació del convenir anual.  
Propostes:  

 incloure un tècnic a la comissió gestora que faci de pont i tingui 
coneixement dels programes desplegats per les polítiques públiques i 
de l’Ateneu,  

 funció assumida pel coordinador dinamitzador.  

Conveni La sensibilitat de l’ajuntament varia cada 4 anys per tant s’ha de tenir molta 
cura en el conveni per blindar coses bàsiques. 
El debat polític ha d’estar en la negociació del conveni anual exclusivament. 

Polítiques 
públiques 

Cal preveure com incorporar-hi polítiques públiques.  

Equip tècnic Importància d’un perfil determinat i motivat per la consergeria i administració.  

Finançament  Proposta finançament futur en relació a la despesa total de l’Ateneu: 
ajuntament 80% + propis (20%). Tot i el debat es veu clar que sigui mixt. 
El plus econòmic (salari coordinador, activitats i obres) que es demana a 
l’administració es pot compensar rebaixant pressupost de seguretat que es 
veurà compensat per la vivesa que recuperaran espais que actualment estan 
buits. 

Espais Pla d’obres (cal un compromís per part de l’ajuntament).  
Espais indispensables: Nus de comunicacions, bar i espai de trobada (recuperant 
projectes com casa d’oficis per bar, p.ex., i vehiculat pe l’EMO i el tècnic de 
gestió). 
Espais d’exclusivitat amb ús de magatzem necessaris per algunes entitats . Cal 
tenir-ho en compte per evitar que tal fet freni la seva participació a l’Ateneu i 
s’hauria de valorar. 

Calendari 1. Document de síntesis i calendari al mailing dels participants. 
2. Informe final. Hi haurà un període d’esmenes. 
3. Jornada de presentació publica: 19 de setembre 
4. 23 de setembre es presenta al Consell de ciutat. 
5. Presentació a l’equip de govern i aprovació (si s’escau) al ple municipal. 
6. Publicació i comunicació. 
7. Constitució d’una comissió de seguiment. 
8. Constitució formal de l’assemblea. 
9. Diàleg administració i negoci del conveni. 
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SÍNTESIS APORTACIONS FETES AL PLAFÓ INTERACTIU 

Digues la teva! Quins canvies faries a la Coma cros? Què t’agradaria fer-hi? Com creus que 

s’hauria de gestionar? 

 Relació amb el territori. 

- Que les activitats es decideixin entre tots. 

- Que els usuaris escullin les activitats que es facin. 

- Que hi hagi una caixa de propostes. 

- Activitats autogestionades. 

- Que tothom pugui proposar activitats. 

- Accés lliure.  

- Obert a tothom. 

- Gratuït. 

 

 Espais: 

- Bar. 

- Sala d’assaigs per grups de música. 

- Sala per gent gran 

- Sala per nens 
- Sala per esport 
- Sala per activitats diverses 
- Sala per ball 
- Adaptats a persones amb discapacitat 
- Aula d’estudis 
- Punt de buscar feina i cursos. 
- Moltes sales per fer moltes activitats a la vegada 
- Espai de videojocs 
- Espai per teatre. 
- Ordinadors. 
- Biblioteca 
- Ludoteca 
- Sala per celebrar aniversaris. 
- Espai de trobada. 

 

 Activitats: 
- Informàtica 
- Música 
- Dansa 
- Tallers manuals: cosir, ganxet, dibuix... 
- Maquillatge 
- Concerts 
- Ball per gent gran 
- Esport 
- Educatives i de lleure. 
- Reunions 
- Xerrades 
- Cursos: idiomes, hort ecològic... 

 

 Horaris: 

- Matins, tardes i nits.  

- Obert cada dia. 
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SÍNTESI APORTACIONS FETES ARRIBAR A TRAVÉS DE LES BUTLLETES 

Digues la teva! Quins canvies faries a la Coma cros? Què t’agradaria fer-hi? Com creus que s’hauria de 

gestionar? 

 Model / Relació amb el territori  
- Concurs públic per la gestió del centre i la direcció 
- Tots el beneficis per el poble. 
- Multicultural. 
- Participatiu. 
- Gestionat per entitat sense ànim de lucre. 
- Reservat només per la gent del poble. 
- Gratuït 
- Obert a tothom. 

 

 Espais: 
- Cafeteria a preus baixos. 

 
 

 Activitats: 
- Per joves 
- Per nens 
- Per gent gran 
- Pel cultiu de l’esperit 
- Concerts 
- Cursos varis 
- Espectacles de petit format 
- Exposicions. 

 
 

 Altres: 
- Pintar un laberint a l’asfalt de davant l’edifici. 
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PLÀNOLS  

Els plànols que es presenten a continuació es van facilitar als participants del Taller 2. Es tracta 

dels plànols de les diferents plantes de la Coma Cros realitzats per l’Ajuntament de Salt amb 

una proposta de projecció futura en els espais de la façana. 

Plànol 1: Planta 0 projectada. 
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Plànol 2: Planta-Altell 0 projectada. 
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Plànol 3: Planta 1 projectada. 
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Plànol 4: Planta-Altell 1 projectada 
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Plànol 5: Planta 2 projectada
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DOCUMENTS FACILITATS ALS PARTICIPANTS 

L'Ateneu Popular 9barris és un centre cultural públic en el qual 

l'acció ciutadana i artística serveix com una eina de 

transformació social. A través de processos que desenvolupen 

activitats artístiques, culturals, socials i educatives encaminades 

a millorar la creativitat, la participació, la solidaritat i la cohesió social de les persones a 

partir de diferents marcs territorials i d'uns ideals d'independència, eficàcia i transparència. 

El projecte Ateneu Popular 9barris, nascut com a fruit de la lluita de veïns i veïnes de Nou Barris, és una 

iniciativa que ha sorgit i s’ha desenvolupat arran de l’acció ciutadana. Aquest fet, l'autonomia de la gestió, és 

determinant en l’evolució singular del projecte i constitueix un dels seus principals trets.  

Per vehicular el procés de construcció del projecte que representa avui l'Ateneu, va néixer uns anys enrere 

l'associació Bidó de Nou Barris, gestora de l'Ateneu i hereva, com a proposta organitzativa, dels primers 

moviments ciutadans pro Ateneu. Bidó de Nou Barris com a associació gestora, conjuntament amb la resta 

d'associacions i col·lectius ubicats a l'Ateneu, són els responsables de la plasmació del projecte que representa 

avui l'Ateneu Popular. 

En un procés evolutiu i per tal d’acordar amb les administracions públiques el marc polític mes adequat per 

assegurar una bona gestió dels recursos, l'associació Bidó de Nou Barris ha desenvolupat una proposta de 

gestió anomenada gestió ciutadana, que sobre la base del consens proposa una nova manera d’entendre la 

participació ciutadana en els afers públics.  

 

El Casal de Barri de Prosperitat neix com a conseqüència de la lluita 

veïnal per a la demanda de vivendes dignes pels barraquistes de l’actual 

Plaça Angel Pestaña. Aquest moviment va reivindicar la urbanització de 

l’espai i la construcció d’un local social, que articulés la dinàmica 

associativa existent i fomentés l’activitat cultural deficitària a la zona. 

L’equipament obre les portes al 1988, gestionat directament per 

l’Associació de Veïnes i Veïns de Prosperitat després d’anys de negociacions i reivindicacions, i amb un projecte 

aglutinador i dinamitzador global pel barri. Es tracta d´un equipament obert a tots els sectors poblacionals del 

barri i de la zona. 

Per a desenvolupar el projecte de Casal, l’Associació de Veïns va constituir una comissió formada per persones 

lligades a l’entorn associatiu, membres de la pròpia Associació veïnal i obert a la participació de tot@s els 

vein@s: la COMISSIÓ GESTORA. 

Al 2000 i com a conseqüència de l’evolució del moviment associatiu del barri i per reflectir la realitat d’una 

gestió compartida, tant per l’Associació de veïns com altres col·lectius, es constitueix l’entitat de segon ordre La 

Prosperitat Cultura en Acció (PECA), formada per diferents entitats del barri i entre les que figura també 

l’Associació de veïns. Aquesta associació, la PECA, és la que a partir del 2001 pren la gestió del Casal, amb un 

projecte continuador al qual dóna un nou impuls. 
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La Plataforma Can Batlló és pel barri la formem des de l’any 2009 

ciutadanes i ciutadans de tota edat vinculats als barri de La Bordeta, als 

quals s’han afegit de Sants, Badal, Hostafrancs i Font de la Guatlla. Ens 

reunim en assemblea cada quinze dies per organitzar la reivindicació i 

preparar les diferents accions de protesta, proposta, treball col·lectiu 

veïnal i autogestió d’espais, activitats i serveis socials; com són els ja 

existents a la nau industrial Bloc Onze conquerida la primavera de 2011. 

 

La nostra lluita està dirigida a aconseguir que la totalitat del recinte fabril de Can Batlló (de superfície igual 

al Camp Nou) es destini a equipaments, habitatges socials, usos productius mitjançant cooperatives i zona 

verda de parc i horts urbans. 

 

El Bloc Onze és la nau industrial que des de l’11 de juny de 2011 autogestionem de manera voluntària les veïnes 

i veïns de La Bordeta i Sants. La cessió de la nau, juntament amb l’obertura a temps parcial d’un espai de lliure 

circulació per l’interior del recinte, es va aconseguir arran de les mobilitzacions veïnals que, després de la 

intensificació des de 2009, van culminar amb l’entrada al recinte els dies 11, 12 i 13 de juny de 2011. 

 

El mes de gener d’aquest 2013 es va aconseguir ampliar el Bloc Onze autogestionat, amb la cessió de tres 

noves naus annexes a l’ inicialment conquerit al 2011, amb una superfície aproximada de 1.000 m2 més, 

arribant a un total de 3.000 m2. 

 

Els orígens dels centres cívics es remunten al 1981, a 

partir d’uns determinants bàsics. La implantació de 

l’Ajuntament democràtic manifesta una voluntat política 

de sectoritzar i descentralitzar els serveis socials i potenciar l’associacionisme. Per altra banda, es fan evidents 

unes necessitats emergents en els territoris perifèrics acompanyades d’unes demandes d’espais i recursos per 

part de les entitats ciutadanes. 

A partir del 1991 i fins el 1997, podem parlar d’una etapa d’instauració dels centres cívics. Aquests es generen 

dins de l’Àrea de Cultura i Educació i dins d’aquesta, depenen de la Secció de Serveis Socials. El fet que els 

centres cívics neixin en el marc dels Serveis Socials d’Atenció Primària comporta que la gestió inicial sigui a 

càrrec de treballadors socials i dota originàriament a aquests centres d’un cert patrimoni: coneixement de la 

realitat social, cultural, urbana i econòmica del territori i una relació directa amb la ciutadania i els agents 

socials del barri. D’aquesta manera el projecte s’origina en el territori a partir d’un treball de relació i 

potenciació de l’associacionisme i de dinamització del barri.  

La elaboració tècnicopolítica del Programa de Centres Cívics l’any 1997 inicia una etapa de consolidació del 

model de centre cívic de la ciutat de Girona. La dinàmica de funcionament dels cinc centres cívics i el 

plantejament del treball en xarxa (distribució de tasques, intercanvi d’experiències, debat sobre el model, 

presentació de propostes i documents conjunts, distribució dels pressupostos...) genera una programació 

àmplia d’oferta d’activitats i serveis i una presència real en la vida dels barris a la ciutat.  

Aquest procés històric culmina en la determinació d’un model peculiar a la ciutat de Girona que es destaca per 

un intent reeixit d’articular estratègicament l’acció cultural com a vehicle per a la cohesió social. Es tracta d’un 

model implantat en el territori, que esdevé un referent quotidià, punt de trobada, d’acció i d’organització dels 

agents socials i culturals. Amb una forma de treball flexible i adaptada a dinàmiques emergents. No són 

macroequipaments, però tenen un alt nivell de potencialitats, on la ciutadania juga un paper protagonista.

http://canbatllo.wordpress.com/bloc-onze/
http://canbatllo.wordpress.com/recull-tres-dies/
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BUIDATGE PROPOSTES FETES ARRIBAR A TRAVÉS DEL PLAFÓ 

Digues la teva! Quins canvies faries a la Coma cros? Què t’agradaria fer-hi? Com creus que s’hauria de 

gestionar? 

- Videojocs. Parxís gegant. Novel·les per la gent gran. 
- Activitats per aturats.  
- Horari de matins, tarda i nits. 
- Funcionament assembleari. 

- Obert de dilluns a dissabte. Horari de matins tarda i nit.  
- Activitats: bàsquet. Natació. Una sala per ballar. Gravació de vídeos. Trobades. Concerts. Cursos. 

Excursions. 

- Aula d’estudis 

- Aula per gent gran 

- Que les activitats es decideixin entre tots. Que hi hagi una caixa de propostes. 
- Accés lliure. 
- Dansa. Karaoke. 
- Aula d’assaig. 
- Obert tots els dies. 

- Lloc adaptat per persones amb discapacitat. 
- Lloc per a nens amb “Guarderia” 
- Obert matins i tardes. 

- Aula d’estudis. 

- Obert tots els dies de 16h a 21h. 
- Activitats: tornejos de futbol. Activitats de música.  
- Sala d’exposicions. 
- Bar amb menjars populars del món. 

- Activitats autogestionades. 
- Punt de buscar feina i cursos. 
- Activitats: taller informàtica per la gent gran, concerts, tallers de fotografia. 

- Obert els caps de setmana de 17h a 21h. 
- Accés lliure a tothom. 
- Moltes sales per fer moltes activitats a la vegada. 
- Activitats escollides pels usuaris. 
- Activitats educatives i de lleure. 

- Horari de 16h a 20h cada dia. 
- Bar. 
- Ajuda a la ciutadania en diferents activitats. 
- Activitats: Taller de percussió, reunions, xerrades, trobades... 
- Espai d’estudi per joves. Sala de ball. 
- Obert per tothom gratuït. 

- Entrada per tothom. 
- Lloc de trobada i per jugar. 
- Obert de 16h a 20h de dilluns a divendres. 
- Tothom pot proposar activitats. 

- Espai de videojocs 

- Espai per nens i nenes per poder-se conèixer entre tots. 
- Espais per gent gran. 
- Activitats: Cursos gratis d’internet, curs de cuina. 

- Espai per teatre. 
- Espai videojocs. 

- Sala de ball per gent gran. 
- Activitats per mainada. 

- Cursos francès / anglès. 
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- Festes. 
- Ordinadors. 
- Xerrades. 

- Espai de trobada pels veïns. 

- Cursos d’hort ecològic. 
- Classes de cosir. 
- Manualitats 
- Recursos per la gent gran. 

- Ludoteca 
- Cursos cuina 

- Recursos humans joves. 

- Biblioteca 
- Ludoteca 
- Activitats infantils 

- Parc d’oci per nens 
- Espai per la gent gran 
- Espai de videojocs 

- Gratuït 
- Videojocs 
- Jocs: ping pong i billar. 

- Sala de música 
- Obert de dimecres a diumenge de tardes 
- Amb màquina de begudes 

- Ordinadors 
- Obert de dilluns a dimecres 
- Cursos d’anglès. 

- Sala per realitzar activitats diverses (ganxet, dibuix...) per la gent gran. Uns dies amb professors, uns dies 
accés lliure. 

- Aula per concerts. 
- Taula de ping pong per fora de la Coma cros. 
- Obert de dilluns a diumenge. Horari: 11h a 14h i de 16.30h a 20h. 

- Obert tot el dia. 
- Gratis. 

- Sala de ball i activitats esportives per noies. 
- Preus econòmics. 
- Sales per realitzar activitats amb amics. 
- Activitats: henna, maquillatge.  
- Tardes de 17h a 18h 

- Sala per celebrar aniversaris. 
- Sala amb miralls per assajar. 
- Gratuït. 
- Tardes. 

- Sala de lectura: revistes, diaris... 
- Punt d’informació de la ciutat 
- Sales amb activitats per tothom 
- Gratis 
- Tardes  

- Música. Jocs. 

- Sala per crear coses noves. 
- Sala per assaig per grups de música i per entrenar. 
- Preus econòmics. 

- Cursos laborals. 
- Excursions. 
- Tardes de dilluns a diumenge. 
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BUIDATGE PROPOSTES FETES ARRIBAR A TRAVÉS DE LES BUTLLETES 

 
Digues la teva! Quins canvies faries a la Coma cros? Què t’agradaria fer-hi? Com creus que s’hauria de 

gestionar? 

- Jocs: per a nens i joves, diverses activitats per adults i jubilats. 
- Exemples: un petit parc infantil, pingpong, billar, dibuix, costura, saleta de lectura, ball... 

- Renovar l’edifici amb arquitectura més integrada amb la natura (a les hortes i al riu). 
- Concurs públic per la getsió del centre i la direcció. 
- Activitats orientades al cultiu de l’esperit (art, cultura, oci) i als oficis artesans clàssics. 

- Local d’esbarjo per joves amb servei de cafeteria i bar, sofàs, pingpong, música etc 
- Concerts i música en viu 
- Locals d’assaig per grups de música (i altres) 

- Bar 
- Espais oberts a tothom 
- Espai obert per concerts i espectacles de petit format, documentals... 
- Edifici arquitectònicament obert al poble 

- Exposicions 
- Cursets: fotografia, cuina, informàtica, etc 
- Millor indicació per no perdre’s. 
- Lloc de trobada i reunió d’associacions. 

- Ampliar la part d’en Pere Botero 
- Fer local social (taules ping pong, futbolins, jocs, etc) 
- Local rotllo casal 

- Fer local per joves 
- Local per gent gran 

- Tots el beneficis per el poble. 
- - Locals gratuïts per assaig de qualsevol activitat. 
- - Centre cívic per la gent gran (gratuït) 
- Hospital de dia (gratuït) 
- Local per activitat per al jovent (gratuït) 

- Multicultural. 
- Participatiu 
- Gestionat per entitat sense ànim de lucre. 
- Reservat només per la gent del poble. 

- Pintar laberint d’asfalt davant l’edifici. 

- Classes de normes de convivència 
- Cafeteria a preus baixos 
- Cursos de manualitats gratuïts per les treballadores de la llar. 

 


