
QUIN HORARI NECESSITARIEU PER 
LES EVENTUALS ACTIVITATS -
ASSAJOS - ACTES- ÚS... QUE 
REALITZARIEU A L’ESPAI CALABRIA 
66?

PENSEU QUE L’ESPAI DE VEÏNATGE I 
L’ESPAI ESCÈNIC HAN DE TENIR 
ENTRADA LLIURE? VIA DISPOSITIUS, 
CODIS, ETC...

PENSEU QUE L’ESPAI DE VEÏNATGE I 
L’ESPAI ESCÈNIC HAN DE TENIR 
ENTRADA DIFERENCIADA RESPECTE 
LES OFICINES?

SOBRE L’INTERLOCUTOR AMB 
L’AJUNTAMENT: ¿CREIEU QUE 
HAUREM DE CONSTITUIR UNA 
ENTITAT DE SEGON NIVELL –TIPUS 
COORDINADORA O SIMILAR- PER A 
LA RELACIÓ AMB L’EMPRESA 
GESTORA DE L’EDIFICI?

CREIEU QUE SERÀ NECESSARI UN 
PROFESSIONAL COORDINADOR EN 
L’ESPAI VEÏNAL?

CREIEU QUE SERÀ NECESSARI UN 
PROFESSIONAL COORDINADOR EN 
L’ESPAI ESCÈNIC?

QUI HAURIA DE CONTRACTAR ELS 
TREBALLADORS? PER EXEMPLE, 
QUI HAURIA DE FER LA NETEJA 
DESPRÉS D’UN ACTE D’UNA ENTITAT 
?

CREIEU QUE ÉS NECESSARI TENIR, 
PER EXEMPLE, UN QUADRE ELÈCTRIC 
PROPI TANT PER L’ESPAI VEÏNAL COM 
PER L’ESPAI ESCÈNIC, PER 
CONTROLAR EL QUE S’HI FA, OBRIR I 
TANCAR, ETC ?

Diari: de 17 h a 24 h 
Cap de setmana: a qualsevol hora

Si, condició indispensable

Si, sempre respecte les oficines, 
indispensable 
Sobretot l'espai que dona directament al 
carrer
A més, amb aparador per a penjar-hi 
cartells

Si, segurament SI SI
Nosaltres, la Comissió Calabria 66 o 
l'entitat que es formi

Si

Activitats de poesia, lectura, tallers, 
escriptura, creació, cursos, teatre, 
assaig...
Un espai fix mensual de trobada de 2 
hores.
Espais d'assaig determinats per les 
activitats que es facin en cada oportunitat.
Us cultural, de formació i art

Això seria un tema a debatre. 
Si hi hagués un bar-restaurant (cosa molt 
aconsellable) aquest espai seria lliure.
Un espai de lectura podria ser lliure
En canvi, la ocupació dels espais de 
tallers, cursos, teatre, etc. haurien de 
venir determinats per l'activitat a la que el 
públic s'hagués prèviament inscrit o 
pertanyés a l'associació que tingués 
l'espai assignat i dintre del seu horari.

No tinc un criteri format sobre aquest punt

Penso que, efectivament, seria necessari 
una coordinadora que conegués al detall 
la vida del barri i pogués incidir, mediar, 
informar, davant d'una empresa que, 
normalment, no tindrà informació puntual 
ni profunda del cos del barri i les seves 
fortaleses o mancances.

SI NO
Això sí seria competència d'una empresa 
gestora.

Sí, efectivament.

Nosaltres hem plantejat disposar de dos 
dissabtes al mes (disponible tot el dia):
1) El primer per organitzar activitats de 
varietès, monòlegs i possibles concerts. 
Cicles...
2) Concert de joves pianistes + Jam 
Sessions.

Cal tot el dia per calentar per part dels 
pianistes, fer assaijos per properes 
actuacions etc...

Penso que es podria crear una graella 
d'utilització inicial agafant dies sencers

Sí. Cal tenir la major autonomia o/i 
independència possible per tal de no 
interferir l'àmbit sociocultural de les 
entitats amb l'ambit institucional 
municipal.

Sí. Cal tenir la major autonomia o/i 
independència possible per tal de no 
interferir l'àmbit sociocultural de les 
entitats amb l'ambit institucional municipal.

Penso que no. Crec que l'AVV hauria de 
ser l'entitat que signaria el conveni amb 
l'Ajuntament i a la vegada hi hauria una 
conveni i adhesió, fins i tot possible 
afiliació a l'AVV de persones o entitats 
adherides a Calabria 66. És molt 
important simplificar aquest procès i 
cercar una mena de nova adaptació al 
nou medi.

NO SI

La pròpia entitat ha de ser responsable 
de deixar les intal·lacions igual que es 
les va trobar. A la sala del teatre de 
moment no acceptariem ni menjar, ni 
begudes, xicles etc... Força prevenció

Sembla lògic

Fonamentalment de 16 a 22 Sí NO Si SI SI L'Ajuntament
Sí (tot i que requereix una persona 
responsabilitzada mil per mil).....

Dilluns i dijous de 21 a 23 h Sí Sí Sí NO SI Una contracta de l'edifici. Sí

Necessitariem horari per dissabte tarda o 
diumenge matí o tarda quatre o cinc 
vegades a l'any per fer activitats amb 
l'orquestra o grups musicals i dansa.

Si , però ben controlat Seria més adeqúat Si SI SI L'ajuntament sI

Tarda, vespre i caps de setmana
Sí a l'entrada lliure als dos espais.
La metodologia ja es veuria i caldria 
definir-la bé.

Sí

Si parlem de la pròpia coordinadora de la 
gestió de l'espai veïnal i escènic, sí! El 
més coherent és que la mateix que 
gestiona sigui la que es comunica amb 
l'altre gestor.

SI SI

La contractació de treballadors hauria de 
ser part de la feina de la nostra comisió 
gestora o d'alguna altra però mai caure 
en el sac de l'ajuntament, ni que sigui 
que nosaltres som qui portem els 
candidats i posem les condicions. Al 
barri hi ha molta gent que pot aprofitar 
l'espai per trobar una primera feina o 
tornar a treballar o, fins i tot, fer unes 
pràctiques remunerades. Per pocs llocs 
de treball que es puguin generar segur 
que són més eficients si els senten seus.

És necessari ja que els horaris no serien 
els mateixos que els de les oficines.

Dependrà... Res fixe. Sí, entrada lliure Sí, per evitar problemes No ho sé NO SI

Una opció és la mateixa entitat.
Una altra opció és que es fixi un preu 
perquè el personal de neteja passi 
després de l'acte de l'entitat.

SI no propi, caldria tenir-hi accés fàcil.

La nostra tipologia d'activitats demanda 
varies franjes horaries.
1) Alguns vespres (actualment: dilluns, 
dimecres i divendres de 19 a 21) per 
atendre els socis.
2) Horaris similars per realitzar reunions 
de junta i de les diferents seccions (nens, 
alta muntanya, ...).
3) Horaris dispersos els cap de setmana 
per agafar i tornar material especific de 
les sortides (tendes, cordes, ...)

Si, sempre i quan respongui a les 
necessitats dels veïns i veïnes i de les 
entitats que conformen Calabria 66.

Les particularitats de la nostra entitat 
demanen que nosaltres també poguem 
tenir accés a alguns espais

A més a més creiem que hauria de ser 
revisable cada cert temps.

A nosaltres no ens suposa un problema 
sempre hi quan veiem resoltes les nostres 
necesitats d'espai.

Si SI SI

En funció de cada cas, a determinar, 
l'entitat de segon nivell que es 
constituiria per gestionar l'espai o be 
l'entitat que organitza l'acte.

En funció de qui assumeixi les depeses, si 
l'entitat de segon nivell l'administra, i 
paga, evidentment hi ha d'haver un 
control.

Diumenges al matí (de 10:30-13:30) per 
assajar i alguns divendres a la tarda (de 
19:00 a 21:00).

Sí.
No creiem que sigui necessari, sempre i 
quan hi hagi una clara diferència entre els 
dos espais.

Creiem que sí, perquè és un tema 
complex que necessita un grup de gent 
que hi treballi a fons i quasi de manera 
exclusiva.

NO NO L'Associació de Veïns.
No creiem que sigui estrictament 
necessari, però podria ser útil.

Obert fins les 10 del vespre. Sí Sí

Sí. És bàsic que les entitats estiguin 
coordinades per gestionar l'espai que fan 
servir i que, a més, tinguin capacitat 
decisòria pròpia per temes de 
funcionament quotidià, sense necessitat 
de passar per l'Ajuntament.

NO NO

Depèn. La neteja habitual general de 
l'edifici l'hauria de fer una persona 
contractada per l'ajuntament.
Això no exclou la responsabilitat de cada 
entitat en mantenir nets els espais 
després de cada activitat (posem pel 
cas: activitats artístiques amb restes de 
pintura, cartrons, etc; presentacions de 
llibres amb restes de copes de cava de 
plàstic; obres de teatre amb restes de 
confetti o el que sigui; i un llarg etcètera.

Sí.

QUADRE DE PREGUNTES I RESPOSTES DE LES ENTITATS I V EÏNS SOBRE L'ESPAI CALÀBRIA



Nosaltres som La Coral Xaragall i tan sols 
necessitem esporàdicament la sala 
d'actes.
Altre qüestió es que podem crear algun 
grup nou de coral infantil / juvenil com ja 
vam proposar en el seu dia.

SI, i tan que han de tenir entrada lliure.
Si, han de tenir una entrada diferenciada 
respecte a les oficines.

Doncs si, segurament seria el mes pràctic 
i efectiu.

SI SI
Doncs la veritat, no ho se el que seria 
millor.
No tinc un criteri fet al respecte.

Si tenim una entrada lliure i diferenciada, 
el mes lògic es que tinguem un quadre 
elèctric propi.

BON DIA. NO SOC UNA ENTITAT, 
NOMÉS UNA VEÏNA, PERÒ, SI US 
SERVEIX LA MEVA OPINIÓ FAIG EL 
QUESTIONARI. DISCULPEU EL 
RETARD.

HORARI DE TARDA

SÍ SÍ SÍ SI NO LA PODRIA FER LA ENTITAT MATEIXA SÍ.

tarda -nit; caps de setmana no entenc la pregunta sí no de moment. Si el volum ho justifica, sí. SI SI
qui tingui el servei de manteniment de tot 
l'edifici

si

Dissabtes a diferent hores. 
Tardes a partir de les 20h.

Hauria de funcionar amb codis els quals 
tinguèssin tots els veïns. Si això no fos 
possible, hauríen de ser espais lliures, on 
hi hguès un control d'entrada i sortida a 
l'entrada.

Si, les oficines hauríen de tenir una 
entrada diferenciada de l'espai veïnal.

Si, seria una bona opció per tal d'afavorir 
la participació de totes les entitats del 
barri.

SI SI
L'entitat de 2n grau que es creï per tal 
d'interlocutar amb l'Ajuntament.

Si.

Cap de setmana i divendres vespre
Si, cada entitat ha de poder entrar pel seu 
compte, sense estar marcats amb horaris 
prefixats.

Si l'entrada pot ser lliure tots els dies i 
totes les hores, no hi veig inconvenient

Si, amb representants de totes les 
entitats. Dinamitzaria l'espai i ajudaria a 
resoldre conflictes.

NO NO L'Ajuntament. Estaria bé per evitar mal entesos.

de 8 a 22 de dilluns a dissabte
sí, amb codis per mantenir un registre 
d'entrades i sortides

sí sí SI SI
dels actes esporàdics, l'entitat; i de la 
neteja general, el districte.

Sí, i monitoritzat permanentment (Segons 
l'estàndard de l'iMi SentiloBCN.

De 9 del matí a 20h Si Diferenciada Si SI SI La nostra coordinadora
Si és necessari tenir un quadre elèctric 
propi (independent)

No estic informada de les propostes del 
veïns per a l'edifici. Però la meva idea era 
fer un espai de coworking on treballadors 
freelancers del barri poguessin tenir un 
lloc per treballar, reunir se amb els clients, 
etc. Això podria crear millors condicions 
de feina pels veïns que són autonoms. 

Aquest espai funcionaria també com un 
local on crear sinergies entre diferents 
camps, iniciatives i idees. 

En aquest cas, l'horari hauria de ser una 
mica flexible. Jo ho posaria entre les 8h i 
les 21h, per exemple.

Sí
Crec que no seria totalment 
imprescindible però com l'edifici és tan 
gran, potser faria sentit.

No estic segura. SI SI
Realment crec que em falta informació 
sobre els projectes d'organització del 
edifici.

Sí

19 hores a 23hores Si Si Si SI SI Una empresa contractade Si

16.45-17.45
20.00-21.00

No Si Si SI SI La gestora de l'edifici
si. Tot el que pugui ser independent d'un 
espai a l'altre millor per l'usuari esporàdic.

assajos a partir de les 20.00h fins les 
24.00h
activitats, lectures, representacions, etc. 
normalment per la tarda ó vespres 
normalment en vigilies de festius ó 
festius.

no, l'espai escènic només hem de tenir 
accès els que fem representacions ó 
qualsevol altra activitat a tenir lloc dins de 
l'espai escènic.

si. si. SI SI
el coordinador de l'espai veïnal amb 
col·laboració amb l'Ajuntament ha de 
contractar una empresa a tal efecte.

si.

Divendres o dissabte en franja de tarda si si si seria favorable constituir-la SI SI
La neteja l'hauria de fer una empresa o 
una persona contractada amb aquest fi.

si

al vespre-nit, a partir de les 20:00h i fins 
les 02:00h

si si si SI SI
L'entitat de segon nivell que gestioni la 
part veïnal i artística és qui ho hauria de 
decidir.

si

Per esdeveniments organitzats com 
AMPA els horaris serien després de les 
hores lectives, des de les 16:30 h fins les 
20:30 h. Un altre tema seria la possibilitat 
d'utilitzar l'espai en hores lectives, 
tanmateix caldria la implicació de la 
direcció de l'escola i en aquest cas l'horari 
seria des de les 9:00 h fins les 20:30 h.

Entrada lliure és un concepte molt ampli. 
Per l'espai veïnal seria adequat sobretot 
per als espais de trobada i lleure. Per a 
l'espai escènic seria convenient un control 
per poder organitzar i repartir els horaris.

Absolutament, han de ser dos edificis 
completament independents per evitar 
ingerències entre l'ús veïnal del barri i 
l'administratiu de l'ajuntament. Per força 
han de tenir dos accessos completamnete 
independents

Sembla la manera més adequada 
d'exercir més força i simplificar esforços. 
Una entitat de segon nivell, a més de 
representar un gran nombre d'entitats 
molt dispars, tindria estatuts i NIF, seria la 
manera més senzilla de focalitzar la 
relació amb el gestor de l'edifici.

SI SI

Si l'entitat de segon nivell té la capacitat 
de contractar, ho hauria de fer ella.

Crec que hauria d'haver una empresa 
que fes la neteja bàsica. De qualsevol 
manera, l'entitat que fes ús dels espais 
s'hauria de fer responsable de deixar-los 
tal com se'ls va trobar.

Seguint el fil dels dos accessos 
independents sembla raonable disposar 
d'escomeses de serveis igualment 
independents.

Agraïr a totes les persones que han invertit el seu temps en reflexionar i respondre a la fitxa


