APORTACIONS RECOLLIDES EN EL PROCÉS DE CONSULTA PREVI
A L'APROVACIÓ DEL REGLAMENT DE CENTRES CÍVICS
on es recull
l'enquesta

Centre Cívic La
Florida

A) Quines problemàtiques creieu que
es poden solucionar amb l'elaboració
d'aquest reglament?

De moment cap

B) Per què considereu necessari
aprovar un reglament d'aquest tipus?

Perquè les activitats van canviant

Cal més comunicació entre els
Centre Cívic Mas responsables i l'associació - Millorar la
Costa
comunicació
No coneixem molt bé la normativa
Com a usuaria del centre cívic Mas
Costa és el poc civisme per part dels
pares de no endreçar el material
Centre Cívic Mas utilitzat i la massificació en dies
Costa
puntuals

Centre Cívic El
Vapor
Centre Cívic El
Vapor

perque tots els nens puguin gaudir
sense problemes
Per adaptar la normativa a les
possibilitats que ofereixen les noves
Es donen forces facilitats per poder-se tecnologies i homogeneitzar els
adaptar, tant pel que fa a horaris com procediments per poder-los fer
al centre cívic més proper o adient
telemàticament
La impossibilitat de fer ús dels espais
per a particulars o grups no inscrits
Sempre adequar-se als nos temps i les
com a entitats.
noves tecnologies.

La disponibilitat horària i la col·lisió o
impacte de la manca d'insonorització
en les activitats coincidents.
La falta de coordinació del monitor
amb la direcció del centre a l'hora de
Centre Cívic Can invertir en material necessari per les
Taió
activitats.
Centre Cívic Can La diversitat d'activitats de vegades és
Taió
limitada.
Centre Cívic Can
Taió
Cap
Centre Cívic Can
Taió
Cap, resulta acollidor.
Centre Cívic Can
Taió
Estic molt content, cap dificultat
Centre Cívic Can
Taió
No disposem d'internet wifi
Centre Cívic Can
Folguera
Cap
Centre Cívic El
Vapor

C) Quines finalitats considereu que han
de ser prioritàries?

D) Creieu que es podrien utilitzar altres
E) Altres aportacions que ens vulgueu
mecanismes per substituir aquest
fer.
reglament?

La igualtat per a tots i totes persones
o entitats

Recolliu les consultes
Parlant amb el responsable. I si el
Per que les associacions tinguin la seu, problema és amb el responsable
un lloc per reunió i gestió. I continuar s'hauria de tenir clara quina és la via
amb els diversos tallers.
correcta.

Respecte i ordre
Dinamitzar gent que actualment no se
sent seduida per les activitats que s'hi
fan i incloure mecanismes de
participació a aquesta gent que
actualment no va als centres.
La promoció de la participació
ciutadana i la de donar espai a la
diversitat.

Que l'encarregat del centre deixi clar a
l'hora d'utilitzar-ho que han de fer els
adults. Per la massificació deixar clar
l'aforament màxim que ha de tenir el
centre.
Crec que les formes actuals
establertes són adients, en qualsevol
dels centres els treballadors solen
donar solucions.
Mantenint o creant un canal
comunicatiu i participatiu entre els
usuaris i els centres.

Per atendre les necessitats de nous
usuaris i també de la ciutadania en
general.

Màxima ocupació. Diversificació de les Reunions de coordinació. Noves
activitats.
propostes.

Perque les necessitats canvien i ens
trobem amb obstacles.
Perque l'activitat pot canviar en funció
del públic.

L'adquisició de valors per parts dels
usuaris.
Amb assemblees o reunions.
Proximitat, activitats necessàries pels Amb una comunicació fluida amb els
usuaris.
representatnts.

Sí

Entitats

Reunions trimestrals

No la conec

Informar i formar la població

Mitjans bons i professionals

Fer tasques d'associació i col·lectivitat Amb bona voluntat de tots
Més informació, tant al diari com onOportunitats per als joves
Col·laboració amb el ciutadà
line
Espais per aprendre coses, i nois o
Per adaptar-la als temps i necessitats neies per ensenyar
Preguntant-lo com explicant-lo

Informar al conjunt d'entitats i teixit
associatiu de les possibilitats que hi
ofereixen els centres cívics.

No crec que calgui

Més activitats per als joves
Activitats de cultura general, quito,
matemàtiques, lectura, dictats...

on es recull
l'enquesta

A) Quines problemàtiques creieu que
es poden solucionar amb l'elaboració
d'aquest reglament?

Escola de música Aparcament

Biblioteca

B) Per què considereu necessari
aprovar un reglament d'aquest tipus?

Per donar resposta a les noves
propostes d'activitats i a les noves
generacions.

No semblen gaire accesibles i no són
prou "vistosos" (no és fàcil trobar-los).
Problemes de "convivència".
Perque es respecti un ús comunitari.

Biblioteca

Per delimitar espais.

Biblioteca

L'incivisme egoista i el mal ús del
mateix centre.

Per tal que puguem gaudir de les
instal·lacions que ens ofereixen els
centres cívics en bones condicions.

Biblioteca

L'expulsió sense miraments si no ets
"obedient".

Per evitar "tirans de la propietat
pública".

Biblioteca

Biblioteca

Biblioteca
Biblioteca

Centre Cívic La
Creueta

C) Quines finalitats considereu que han
de ser prioritàries?

Les necessitats o demandes més
demanades per part dels usuaris.

Prioritat: espais comuns d'estudi,
reunió, cursos, etc. I també jocs més
adults, de rol, sessions,...

Perquè hi hagi respecte de tothom
pels altres i per les zones comunes.
Perque en aquest moment no hi ha
A vegades estan ocupats.
cap normativa que reguli el seu ús.
Per regular que els centres cívics
Crec que no tinc els mateixos drets
siguin utilitzats en benefici dels
que "algunes" entitats que a més
ciutadans i de les entitats sense ànim
d'utilitzar els centres cívics que
de lucre. Cad vegada hi han més
paguem tots, cobren subvencions de activitats per a les quals s'ha de pagar
l'Ajuntament de SPM i també cobren i entenc que s'han de fer en locals
els associats i/o participants de les
llogats i no amb espais que són
activitats de l'entitat. Això passa cada gratuïts per a aquestes entitats, però
vegada més.
no per als ciutadans.

Proporcionant un espai de trobada
trimestral, per exemple. Passant
qüestionaris...

No ho sé.

Fomentar el civisme.

S'hauria de posar una multa a qui faci
malbé qualsevol mobiliari dels centres
cívics o tinguin conductes incíviques
amb els usuaris o personal del centre.
Per substituir, no. Però sí per
I, castigar les reincidències amb la
complimentar.
restricció de l'entrada.
Els centres cívics han de ser de tots i
El centre cívic no ha de ser "segrestat" per a tots sense discriminació del
per algun tirà "raro".
"lugareño".
Reglamentar és molt important per
evitar colonitzacions als centres cívics. No colonitzadors als centres cívics.
Estudis a la població mitjançant
preguntes tipus test. Necessitats de la
població (no només els de situació
precària).

Educació de grans i petits, normes,
Sense normes cadascú fa la seva. És
respecte,...
important el reglament.
Per a les entitats i ciutadans de Santa
Perpètua.
Amb un reglament d'ús.

Activitats i espais totalment gratuïts
per als ciutadans de SPM.

Ens agradaria que es pugués estudiar
o tenir sales d'estudi/de lleure per
poder reunir-nos els joves en grup i
parlar perquè a la biblioteca no deixen
parlar.
Ens agradaria que es pugués estudiar
o tenir sales d'estudi/de lleure perquè
a la biblioteca no deixen parlar.

Estudi/reunió...leure

L'ús i que reflecteixi a tots.
Que ningú es cregui amb el dret raro
Que són d'uns pocs smpre en sentit
La "rotació" és molt important per
de "tu fora que és meu". Hi ha molt
possesiu "raro".
evitar "egoismes exclusius".
colonitzador.
Aules d'estudi i reforç escolar.
Educació social/cursos d'educació i
Disponibilitat d'horaris. Poques
Es podria augmentar quantitat
convivència per a nens. Educar
activitats per a infants de 4 a 10 anys. d'usuaris de les diferents activitats. Es normes de convivència per a joves i
Poques activitats de matí.
podria baixar els preus.
adults.
Que es faci un bon ús de les
instal·lacions. Vagi adreçat a tothom
les activitats.

D) Creieu que es podrien utilitzar altres
E) Altres aportacions que ens vulgueu
mecanismes per substituir aquest
fer.
reglament?

Creant Comisions compostes per
membres de les pròpies entitats que
utilitzen els diferents centres cívics i
que controlin les activitats,
participació i gratuïtat.

No donar tantes facilitats als
inmigrants i donar més facilitats als
d'aquí. Que sembla que només estem
per pagar.

Cursos de formació bàsics, gratuïts per
a jubilats i no jubilats: informàtica,
utilització i aplicacions dels mòbils,
etc...

on es recull
l'enquesta

Centre Cívic La
Creueta
Centre Cívic La
Creueta

A) Quines problemàtiques creieu que
es poden solucionar amb l'elaboració
d'aquest reglament?

B) Per què considereu necessari
aprovar un reglament d'aquest tipus?

Que les pautes, conductes o
comportaments siguin els adequats en
l'ús de les instal·lacions dels centres
Per evitar que no es compleixin les
cívics.
normes.

Centre Cívic La
Creueta
Centre Cívic La
Creueta

Perque estiguin al dia les necessitats
reals de la ciutadania.

via web

Espais massa tutelats enlloc de ser
espais reals per les entitats: Horaris,
complexitat per necessitat de
conserge, etc

via web
via web

No està obert a la ciutadania, hi ha
massa restriccions.
No

via web

D) Creieu que es podrien utilitzar altres
E) Altres aportacions que ens vulgueu
mecanismes per substituir aquest
fer.
reglament?

Que algunes entitats no acaparin amb
la mateixa activitat els diferents
centres cívics i puguin quedar espais Si s'actués només en benefici de
per que optin altres.
l'usuari i/o ciutadà, segur que sí.

Hi han dies amb molts problemes
d'horaris i poca atenció a les persones. La informació i disposar d'hores.

Regir els centres millor.
L'accés. No tothom pot accedir al
centre cívic que li interessa perquè
està lluny de casa seva i l'accés sense
cotxe és difícil. No sempre arriba tota
la informació.
Per assegurar un bon funcionament.
Les activitats són cares per a qui no té
calés.
La normativa és imprescindible en
Cap ni una
tota classe d'actuacions.
Nou ordinador (La Creueta). Que la
gent no parli tant amb el mòbil i que
tinguin temes de conversa amb les
Pel nostre bé. Perquè tota la gent ho
altres persones. Wifi.
vol.

Centre Cívic La
Creueta
Centre Cívic La
Creueta
Centre Cívic La
Creueta

C) Quines finalitats considereu que han
de ser prioritàries?

Demanat l'opinió clara de tots.

Els ciutadans de Santa Perpètua han
de tenir prioritat per accedir a les
diverses activitats.

Amb el mateix personal del centre
cívic.

La gent!!!

Més informació.

Estan molt bé totes tal com estan.

No ens ha sorgit cap problema.

Tenir wifi perque les persones puguin
parlar sense utilitzar dades.
Donar un bon servei i estar oberts a
tenir en compte les necessitats i
opinions dels ciutadans.

No.
Creant diferents vies per a la recerca
de problemes que tinguin en compte
els usuaris.

Més activitats i més informacions.
Molt bé en totes les activitats. No es
pot demanar més.

No.

Facilitats a joves per crear alternatives
saludables d'oci als centres cívics
Que els entitats que ho demanin
Funcionalitat, potenciar l'eixam
disposin de claus puntualment per
participatiu i fomentar que les
accedir a espais de centres cívics
Les necessitats actuals són diferents a activitats estiguin autogestionades per Mitjançant un consell regulador on les concrets tipus vapor o can folguera
les de quan es va redactar
les entitats.
entitats en siguin presents
Penso que regulant correctament una
graella d'ús, es podria utilitzar per
reunions familiars, aniversaris, tallers,
xerrades, cursos. Hi ha petites
A altres països funciona perfectament,
empreses o entitats que no en poden
tot i que el nivell general de civisme és
disposar. Establint un cost simbòlic i
més alt. Aquí es podria protegir l'espai
ben organitzat, es donaria molt millor Sempre ha de premiar el sentit comú i amb una fiança, no retornable en cas
Per ampliar l'ús dels usuaris
servei.
el civisme de tothom.
de mal ús.
Actualment està bé
Wifi al centre civics
Tota i cadascuna de les normatives
haurien d'anar actualitzant-se ,
La vida social de la ciutadania, sense
mitjançant participació ciutadana real, diferències, així com apropar i
a mesura que vagin canviant les
conèixer gent amb inquietuds
Mitjançant la participació ciutadana a
necessitats de la població.
semblants.
la mateixa reglamentació.

on es recull
l'enquesta

via web

via web
via web

via web

A) Quines problemàtiques creieu que
es poden solucionar amb l'elaboració
d'aquest reglament?

B) Per què considereu necessari
aprovar un reglament d'aquest tipus?

Cap. Si he de dir alguna cosa diría que,
a vegades, les sales que es encessiten
estan ocupades. Però considero que
això vol dir que es fa un molt bon ús
dels equipaments i se'n treu molt
profit.
La veritat és que no ho sé.
Els horaris, treballen a horari
comercial y tenim poques coses per
fer, seria interesant per exemple
clases de ball per gent dels 40 en
andavant.
No hi ha una oferta per a totes lea
Desconec la que hi ha, pero
edats.
segurament per actualizarnos

sols obren per la tarda

no la conec

* S'han eliminat 5 enquestes perquè no parlaven del reglament de centres cívics

C) Quines finalitats considereu que han
de ser prioritàries?

D) Creieu que es podrien utilitzar altres
E) Altres aportacions que ens vulgueu
mecanismes per substituir aquest
fer.
reglament?

Espais per a les entitats i per a la
creació de xarxa.

Fer coses tallers...que agradin a la
gent i families
Oferir a la ciutadania una gran oferta
dactivitats
ciutadans de totes les edats
,proporcionar
cultura,esbarjo,acompanyament.

Amb les persones que alla siguin
faria falta un espai per la gent gran
amb mobilitat reduïda.El centre de dia
queda lluny i en un desnivell
considerable.

