Les veus
del veïnat
Com imaginem el nou
Casal de barri a Tiana-Pont Vell

—Que promogui la cultura
—Que fomenti la convivència
Per un
casal
de barri:

—Que millori les condicions del barri
—Que potenciï la participació
—Que resolgui necessitats
i reivindicacions històriques

L’Ajuntament de Ripollet ha iniciat un procés participatiu per encarar com ha de ser
un nou equipament cultural al barri de Tiana-Pont Vell. Aquesta exposició pretén fer
visibles les veus dels veïns i les veïnes, que han opinat, proposat i reflexionat sobre
la realitat del barri i imaginat un nou CASAL DE BARRI.
Les seves aportacions s’han recollit en sessions participatives amb entitats, veïns i
veïnes, i amb urnes situades en diferents punts del barri on es podien fer propostes.
Aquesta exposició és el resultat d’aquest treball.

Quina és la situació actual?
—Hi ha falta d’espai a l’actual Centre Cívic i les infraestructures són inadequades.
—Aquesta manca d’espai també existeix per a les entitats del territori.
—Existeix també una alta demanda cultural.
—Hi ha un fort teixit associatiu que treballa pel benestar social del barri i la lluita veïnal
per aconseguir un equipament.
—Hi ha consciència de dos barris diferenciats, Tiana i Pont Vell.

Quin tipus d’activitats ha d’oferir
el Casal de barri?
—Oferta formativa que s’adapti a les necessitats del barri.
—Activitats i tallers culturals: cuina, teatre, dansa, idiomes, robòtica, fotografia,
pintura, poesia, lectura, manualitats, moda, escriptura, fusteria, etc.
—Activitats de salut i benestar emocional: hort urbà, cultiu biològic, ioga,
gimnàstica passiva, pilates, memòria, tai-txi, zumba, country, balls en línia, etc.
—Punt d’informació municipal i servei d’acollida.
—Sopars de veïns.
—Esplai.
—Activitats per a totes les edats.
—Aquesta oferta ha de tenir en compte les necessitats de la gent gran.

Quins espais hauria de tenir el Casal de barri?
—Despatxos compartits per a les entitats.
—Una cafeteria amb contingut social.
—Espais adaptats i inclusius.
—Sala d’actes.
—Sales per a tallers i reunions.
—Lloc de trobada i relació.
—Sala polivalent per a activitats de moviment.
—Bucs d’assaig insonoritzats.
—Sala d’ordinadors.
—Magatzem per a entitats.

Com podem fer que aquest espai
fomenti la convivència?
—La gent del barri ha de poder participar en la gestió del Casal de barri.
—L’espai ha de ser obert i intergeneracional, integrant la diversitat.
—Ha d’haver-hi un espai d’acollida per a persones nouvingudes.
—La comunicació ha de ser entre iguals, no impositiva i amb una finalitat pedagògica.
—Cal promoure noves maneres de relacionar-se, de comprometre’s i de millorar l’entorn.
—Cal cobrir tant les necessitats de les entitats com del veïnat.
—Ha d’estar ben insonoritzat per compatibilitzar diverses activitats alhora.
—Ha de ser un espai de convivència, de relació entre entitats, d’integració social.
—Cal fer reunions veïnals a l’inici de curs i assemblees veïnals.
—És necessària la participació directa de l’Ajuntament i una normativa municipal.
—Cal treballar en col·laboració amb les persones del barri.

