APORTACIONS DE L’ATENEU ASSEMBLEARI, CENTRE D’ESTUDIS BEGUETANS I
ASSEMBLEA FEMINISTA LES AGULLES AL REGLAMENT D’USOS D’EQUIPAMENTS I
MATERIALS MUNICIPALS
Des de l’Ateneu Assembleari, el Centre d’Estudis Beguetans i l’assemblea feminista Les Agulles,
valorem molt positivament aquesta iniciativa i agraïm que l’ajuntament hagi engegat un procés
participatiu per elaborar un reglament d’ús dels equipaments municipals, que en paraules de
l’ajuntament “reguli l’ús i la cessió d’equipaments i materials municipals a entitats, associacions,
ciutadania i empreses del municipi, concretant les particularitats i detalls de cada cessió i
ajustant-les a les característiques especifiques de cada equipament i activitat”.
L’únic reglament d’ús vigent, només regula els espais del Centre Cívic i l’Escorxador, i és de 2015,
poc desprès d’haver inaugurat el Centre Cívic. Els anys transcorreguts han consolidat aquest
equipament com el referent cultural i social per a la ciutadania; és imprescindible una
actualització del reglament, que repensi tots els espais municipals, resolgui algunes mancances
i ens permeti ser més ambicioses alhora de potenciar el teixit associatiu i ciutadà de Begues.
Respecte el procés participatiu el document diu que “es volen recollir idees, aportacions
generals, reflexions de fons, així com propostes concretes, sense partir de cap esborrany que
predetermini un punt de partida”.
En aquest document fem arribar les nostres aportacions, reflexions, idees i propostes.
A. SOBRE EL PROCÈS PARTICIPATIU
L’escrit de l’ajuntament diu que “es crearà una comissió que estudiarà les propostes i tenint en
compte la valoració dels tècnics municipals, argumentarà si s’han estimat o no i els motius de la
decisió. La comissió redactarà un reglament provisional que s’haurà d’aprovar al Ple.” Més
endavant el mateix document afegeix que “aquesta comissió d’estudi estarà formada per
personal tècnic de diferents àmbits i la regidora de participació ciutadana”
Proposem que també formin part de la comissió d’estudi representants de les entitats
culturals, esportives, educatives, socials i lleure a fi de generar un veritable procés participatiu.
Creiem que d’aquesta manera el debat i les deliberacions en el si de la comissió seran més
enriquidores, donant lloc a un reglament d’usos més participatiu i consensuat amb la ciutadania.
És més, proposem que aquesta comissió d’estudi sigui també la comissió encarregada de ferne el seguiment, un cop el reglament hagi estat aprovat, fent propostes de millora
periòdicament.
El mateix govern de la Generalitat deixa clar que a les deliberacions no n’hi ha prou amb la
participació de tècnics i polítics, quan explica que són els processos participatius
(https://www.oidp.net/docs/repo/doc130.pdf) dient que “venim d’un model en què les
decisions es prenien sobre la base de la doble legitimitat formal (pel fet d’haver guanyat un
procés electoral) i tècnica (per raó d’arguments experts irrefutables) i hem d’anar cap a un
altre model en què les decisions necessiten veure’s complementades per una tercera font: la
legitimitat democràtica, que s’obté a través del debat públic i de la incorporació de múltiples
mirades que faciliten un procés deliberatiu. Tradicionalment, hem considerat que el debat
polític ha de servir per identificar el problema, mentre que els criteris tècnics són els que han de
determinar la solució. Doncs bé, aquest enfocament tradicional és el que desafia la lògica
deliberativa, que assumeix que els criteris tècnics són necessaris, però insuficients a l’hora de
prendre decisions. Els experts ofereixen una mirada imprescindible, però l’estructura polièdrica

dels problemes que hem d’abordar ens aconsella incorporar-hi altres mirades. I és aquí on cal la
participació ciutadana, com la possibilitat per contribuir al procés de presa de decisions amb les
diverses perspectives dels diferents actors socials i econòmics.”
Queda clar que en tot procés participatiu, la ciutadania ha de participar també en el procés
de presa de decisions. Això vol dir formar part de la comissió que estudia i avalua les
propostes de la ciutadania i les combina amb l’expertesa dels tècnics per decidir quines
s’accepten total o parcialment i quin és el reglament que es proposa. També seria convenient
que, abans de dur aquest reglament al Ple municipal, es faci pública la proposta i s’organitzi
un debat obert.
En tot procés participatiu la ciutadania ha de participar a les quatre fases (informació, debat,
retorn i seguiment), sinó no es tracta d’un veritable procés participatiu.
B. SOBRE LA INFORMACIÓ PROPORCIONADA A LES BASES DE PARTICIPACIÓ
Al document que ha publicat l’ajuntament i que recull les bases per participar en aquest procés
trobem a faltar documentació directament relacionada i que se suposa que és, en gran part, la
que el nou reglament vol millorar. En concret:
•

Reglament d’ús del Centre Cívic i l’Escorxador
http://centrecivicelroure.cat/wpcontent/uploads/2018/03/Publicacio_BOPB_Reglament_CC.pdf

•

El Pla de Gestió del Centre Cívic
http://centrecivicelroure.cat/wp-content/uploads/2018/04/Pla_de_GestioY_CC.pdf

•

Els models de fitxa per sol·licitar l’ús dels espais i materials municipals
http://www.begues.cat/ajuntament/10-tramits-i-gestions/tramits/utilitzaciodequipaments-i-materials-municipals-.html

•

La carta de serveis del Centre Cívic
http://www.begues.cat/media/repository/cartes_serveis/03_cartes_de_serveis__centre_ci%CC%81vic_el_roure.pdf

•

model de contracte entre diverses entitats a les que se’ls ha assignat un espai fixe i
l’ajuntament.

creiem que afegir aquesta informació facilitaria la participació ciutadana. A més es
imprescindible deixar clar quins documents quedaran anul·lats en aprovar-se el nou
reglament. No fos cas que des de la ciutadania s’interpreti que continuaran vigents i per tant hi
hagi aspectes que no es mencionin i al final no quedin recollits enlloc.
C. SOBRE ELS EQUIPAMENTS, ESPAIS I MATERIALS
Trobem a faltar una llista de quins són els equipaments, espais i materials en els que es centra
aquest procés participatiu i sobre els que es definirà el nou reglament d’ús. A manca d’aquesta
llista se’ns generen una sèrie de dubtes.

•

Aquest reglament d’usos substituirà al reglament d’us vigent que regula els usos del
Centre Cívic i l’Escorxador?
Donada la incertesa suposem que sí.

•

Quan parla d’equipaments i materials, sembla que es refereixi a equipaments i materials
físics, però el document no ho especifica. Quan en el document es parla d’espais, es
podria interpretar que també inclou els espais immaterials com són per exemple els
espais informatius i de comunicació: la radio, vídeos municipals, butlletí, web, etc.
Podria ser que les entitats hi tinguessin accés de forma reglamentada, com es fa a altres
municipis.
Donada la incertesa suposarem que també estan inclosos.

•

No queda clar quins són els espais físics que es volen regular, ja que no es mencionen
enlloc. Creiem que caldria fer pública la llista d’espais l’ús dels quals es vol reglamentar,
ja que sinó aportar idees de forma participativa és molt confós. Al marge de que potser
al llarg del procés participatiu aquesta llista pugui variar.
Tots els espais municipals?
També els que actualment estan cedits com a seu d’algunes entitats que necessiten un
emplaçament fixe (Petit Casal, el Cactus, la Nau, etc.) i que han signat un conveni
específic amb l’ajuntament?
També els espais que estan sent utilitzats com a seu de serveis municipals (Cal Pere Vell,
o el propi edifici de l’ajuntament)?
Els espais que actualment es poden reservar per instància (L’Escorxador, el mur, el
poliesportiu, vestidors, aula petit casal, centre cívic (vestíbul, aula polivalent, sala
reunions, buc gran, buc petit, aula 1, aula 2, teatre amb grades o sense grades)?
O fa referència als espais que queden recollits dins l’ordenança fiscal n.22: pavelló, camp
de gespa (total o la meitat), el Mur, habitatges socials, sala annexa?
O són els espais i conceptes que hi ha recollits a l’ordenança de preus públics?
Altres espais com Santa Eulàlia, les sales de reunions de la nova zona de vestuaris, la
piscina, sales fitness, espais a l’aire lliure, etc. també es poden incloure?
Davant la incertesa interpretarem que el reglament vol regular absolutament tots els
espais municipals menys la seu del consistori.

D. PROPOSTES
La carta de serveis del Centre Cívic es diu que està a disposició de tota la ciutadania de Begues i
de les entitats i associacions del municipi, així com a particulars, col·lectius o empreses de fora
de Begues que vulguin llogar els seus espais. Indica que l’accés a aquest servei és gratuït llevat
dels casos regulats a l’Ordenança General de Preus Públics de l’Ajuntament de Begues.
Els equipaments municipals són elements primordials de la participació ciutadana, on es
desenvolupen activitats socials i culturals, llocs per a la promoció de la vida associativa i per a la
prestació de serveis als ciutadans i a les seves entitats.
PROPOSTA 1: adequar els espais anomenats Buc Gran i Buc petit perquè hi puguin anar a
assajar grups de música local, com es fa a moltes poblacions. Cal adequar els dos espais amb
una bateria, amplificador de baix, un o dos amplificadors de guitarra i equip de veus + micros.

Es reforça així l’activitat musical del poble (hi ha molts combos de joves) i es potencia l’ús
d’espais del Centre Cívic pel jovent. Els preus poden ser simbòlics, similars als de altres espais
joves, 1 €/h per membre del grup de música, amb un màxim de 5 €/h, (o una mica inferior si no
han de fer anar tots els equips). Les reserves s’han de fer amb antelació o es poden fer el mateix
moment a consergeria si els espais són buits. També s’oferiria la possibilitat de fer paquets de
12 hores per 50 € (surt més econòmic). Si hi hagués molta demanda es pot limitar a 2h
continuades per grup i dia.
PROPOSTA 2: permetre que totes les sales del Centre Cívic i la biblioteca (exceptuant el teatre
el Goula) puguin ser utilitzades per la ciutadania i entitats sense necessitat de reserva, sempre
i quan no hagin de emprar recursos materials (projectors, etc.), les sales estiguin lliures i es
demani presencialment l’accés a la consergeria del Centre Cívic, que pot registrar la reserva en
el mateix instant. S’afavoreix així que grups de joves o altres que ja estan en el Centre Cívic
puguin fer us dels espais en cas que aquests estiguin buits, per fer treballs en grup, reunions,
preparació d’activitats etc.
PROPOSTA 3: Donades les activitats regulars d’algunes entitats ens sembla bé que a més de la
reserva puntual, s’estableixi la possibilitat de fer reserves periòdiques per un període màxim
d’un any. També trobem correcte que hi hagi entitats, sempre de manera justificada, que
necessitin l’assignació d’un espai permanent que no pugui ser compartit amb altres entitats, ja
que l’accés es regular, s’ha de guardar material, etc. En aquests casos s’hauria de signar un
document d’acord de cessió d’espai entre l’entitat i l’ajuntament que es mantindria vigent
sempre i quan l’activitat existeixi o bé l’entitat o l’ajuntament demanin una actualització de
l’acord.
PROPOSTA 4: Aquelles agrupacions que per la seva forma de funcionar no puguin ser
declarades i registrades formalment com entitats o associacions (per exemple les assemblees),
però que hagin demostrat ser representatives, fer tasca social i activitats obertes a la ciutadania,
haurien de ser considerades a efectes de reserves d’espai i materials com si fossin entitats i
també en càlcul dels costos de dites reserves.
PROPOSTA 5: De la mateixa manera, si des de la ciutadania, individualment o un grup de
persones, fa una proposta que sigui atractiva per a la població, ha de poder reservar els espais
i materials com si fos una entitat. Per poder valorar si aquesta proposta és atractiva caldria que
la comissió que abans hem esmentat, la valori.
PROPOSTA 6: Creiem que la comissió d’estudi, que ha d’elaborar la proposta de reglament, ha
de ser també la comissió que faci el seguiment de l’aplicació del reglament i valori les peticions
i casos especials que no quedin recollits a la normativa. També s’ha d’encarregar de revisar i
actualitzar el reglament periòdicament. En aquesta comissió hi haurien de participar
representants de les entitats agrupades per àmbits (cultura, esport, social, lleure) i haurien de
ser les entitats qui decidissin qui serà la persona o persones que les representin i la periodicitat
amb la que es renoven.
PROPOSTA 7: Creiem que s’hauria de publicar el BANC DE RECURSOS. Una relació detallada de
tots els espais municipals que es poden reservar i també un calendari on es vegi la seva
ocupació i totes les reserves vigents (les que vinguin de la ciutadania i també les pròpies de
l’ajuntament) que sigui visible per a tothom (ja que pot haver-hi ciutadans o empreses
interessades en emprar els espais). Al reglament d’ús del Centre Cívic i l’Escorxador es diu que
es pot consultar la disponibilitat dels espais a les oficines del Centre Cívic, però creiem que
també s’han de poder consultar telemàticament, ja que no tothom pot anar al Centre Cívic en
horari d’oficina. Un altre problema és que, actualment, només es veu quins són els espais que

es poden reservar dins del model de fitxa per sol·licitar la reserva d’espais (una part dels espais
també es veu al reglament d’ús del Centre Cívic i l’Escorxador). S’hauria de millorar fent visible
el banc de recursos. A més s’hauria d’actualitzar: a la fitxa posa que es pot reservar el
poliesportiu, els vestidors, però en un altre lloc diu que també es pot reservar el camp de gespa,
sencer o la meitat, no sabem si es poden reservar les sales dels nous vestidors per fer reunions,
la sala annexa no hi és, no sabem si es pot reservar l’ermita de Santa Eulàlia, la església de la
Rectoria, espais al Club de Begues, si a la Nau hi ha algun espai que es podria reservar
puntualment, etc. Caldria fer visible aquest BANC DE RECURSOS amb tota la informació, i
probablement separant el que són equipaments esportius de la resta, encara que es pugui fer
un ús d’alguns equipaments esportius, com el pavelló, per activitats que no siguin esportives.
PROPOSTA 8: Els darrers anys hem vist com alguns espais destinats a usos de la ciutadania i que
podien ser reservats, passaven a ser d’ús permanent i exclusiu de l’ajuntament com és el cas de
Cal Pere Vell. L’altre dia es va dir al Ple que s’habilitaria un espai al Centre Cívic per que les
regidores puguin anar a consultar els ordinadors com si fossin al despatx de l’ajuntament. Ens
preocupa que edificis que han estat dissenyats per promoure l’associacionisme i la vida cultural
i social de la ciutadania, es vagin capitalitzant per altres usos. Creiem que no hauria de ser així i
que a l’edifici de l’ajuntament hi ha espai suficient com perquè els diferents regidors hi puguin
accedir en condicions de seguretat i amb la mateixa franja horària en la que accedirien si fossin
al Centre Cívic. Com bé diu la proposta de projecte participatiu, cada cop hi ha més entitats i
més activitat, no podem renunciar a espais ciutadans.
PROPOSTA 9: En la fitxa de reserva diu que aquesta s’ha de fer amb 7 dies laborables
d’antelació. En canvi, al web municipal, a l’apartat d’utilització d’equipaments i materials
municipals es diu que es dona resposta amb un període màxim de 3 mesos amb caràcter
general. Al reglament d’us del Centre Civic i l’Escorxador diu que l’antelació ha de ser de com a
mínim 6 dies naturals i com a màxim de 90 dies naturals. S’hauria de definir millor si són 6
naturals o 7 laborables. A més, donar resposta amb un període màxim de tres mesos, pot
comportar que una entitat hagi fet una reserva amb 30 dies d’antelació, que impliqui la vinguda
d’algú a fer una xerrada, i l’autorització arribi 60 dies desprès de l’acte, que no s’haurà pogut
fer. Cal definir un període màxim de resposta adequat al període de sol·licitud. Potser si
l’activitat requereix personal tècnic especialitzat, llavors sí que es podria exigir que la petició es
fes amb més dies d’antelació.
PROPOSTA 10: A fi de potenciar les activitats i que el Centre Cívic sigui un punt de trobada
cultural i social, creiem imprescindible que romangui obert durant el mes d’Agost i les vacances
de Nadal i setmana santa. No tothom pot marxar de vacances i es important per la gent que no
ho fa o no ho pot fer, continuï tenint un lloc de trobada, debat i intercanvi, de participació
ciutadana i de vida associativa, i on es puguin preparar i dur a terme activitats socials, culturals
i de lleure de format reduït i que no requereixin cap suport tècnic.
PROPOSTA 11: Tenim teatre, espais per a la pràctica esportiva, per fer manualitats, cuina, per
trobar-se la gent gran, per cantar. Però no tenim un espai feminista al poble. Entenent el
feminisme com a transversal a totes les activitats i àmbits de la vida, no creiem que calgui una
sala reservada com a casal de la dona, entre altres coses perquè no hi ha prou espais al poble i
es bo compartir, però sí que estaria bé recuperar un senzill plafó permanent, al vestíbul del
Centre Cívic, on molta gent hi té accés, i on poder donar visibilitat a les activitats que es fan al
poble, als pobles veïns, informació d’actualitat, tallers, temes monogràfics relacionats amb el
feminisme, dades etc. Demanem que es formalitzi l’espai feminista del poble instal·lant un
plafó permanent.

PROPOSTA 12: Ara que es posarà en marxa el Centre de Dia, es possible que es contempli
destinar l’Espai Nou a altres activitats. Amb l’experiència que tenim del funcionament de
diversos centres de dia en altres municipis, demanem que de moment no es perdi aquest espai,
i continuï com espai per a la gent gran, fins que es vegi clar que les activitats que es fan al Centre
de Dia i el servei que es dona a les persones grans és equiparable, i sempre escoltant l’opinió de
les persones grans. Ens preocupa el tema dels accessos i sortides d’emergència de l’Espai de la
Gent Gran i no sabem si es podria cercar algun altre indret del Centre Cívic que sigui a peu pla
i per tant de fàcil accés i evacuació. Igual si baixa l’assistència a l’Espai Nou es podria habilitar
l’Aula Polivalent per la gent gran, traslladant les activitats de l’Aula al segon pis. Deixem la
proposta en obert, perquè sigui la comissió qui trobi una solució veient totes les propostes que
sorgeixin.
PROPOSTA 13: Veiem que la utilització dels espais del Centre Cívic i Escorxador, es molt diferent
al llarg del dia. Al matí hi ha molts espais lliures. Creiem que una forma de potenciar l’activitat i
d’enriquir el teixit ciutadà seria dedicar alguna de les sales del Centre Cívic que estiguin buides
pels matins, com espai de co-working. Hi ha moltes persones a Begues que fan teletreball i que
són emprenedores. Facilitar que puguin estar en contacte, sorgeixin noves idees de
col·laboració, oportunitats de negoci, etc. únicament pot beneficiar a la població. Qui sap potser
es crearien noves empreses que tindrien la seva seu a Begues.
PROPOSTA 14: L’article 4 de l’ordenança general reguladora dels preus públics, quan parla dels
preus de la piscina, pistes de pàdel, etc. i defineix les exempcions i bonificacions diu “d) Es
podran establir convenis de col·laboració amb aquest Ajuntament, per part d’entitats o
associacions sense ànim de lucre, que tinguin per finalitat, activitats d’interès esportiu, social,
educatiu, cultural i/o benèfic. En aquests casos, podran tenir una bonificació màxima del 50% de
la tarifa general.” Sembla que el redactat digui que una entitat que té per finalitat, per exemple
fer activitats de caire cultural, pot tenir una bonificació en qualsevol dels preus públics, de fins
al 50%, es a dir que podria negociar amb l’ajuntament si les persones sòcies de l’entitat podrien
gaudir d’un descompte en la tarifa de sòcies de la piscina municipal. Creiem que aquesta és
una bona proposta que alhora que pot ajudar a incrementar el nombre de socis de les entitats
del poble, i per tant a dinamitzar la participació, pot ajudar a incrementar també el nombre de
sòcies de la piscina municipal ajudant a finançar aquest equipament. Proposem que s’ofereixi a
les entitats aquesta opció i que qualsevol persona que pugui acreditar que forma part d’una
entitat pugui gaudir d’un descompte del 10-15% en les tarifes de la piscina.
PROPOSTA 15: Creiem que el procés participatiu engegat fa referència als espais i materials
físics, però com que no ho acaba de concretar, per si de cas fem la proposta de que als espais
informatius i de comunicació (que també són espais, com la mateixa web i diferents documents
de normativa municipal indiquen) hi puguin participar les entitats de forma regular. Proposem
un parell de planes al Butlletí, poder fer entrevistes de radio per explicar alguna activitat i
enregistrar-la i també si es demana, un espai a Radio Begues. Aquest tema s’hauria de coordinar
des de la Taula d’Entitats, però creiem que seria bo per dinamitzar el Butlletí i altres mitjans
propiciant que s’acostin més a la ciutadania.
PROPOSTA 16: A Begues hi ha diverses persones que treballen en el món de la cultura i de
l’espectacle. Proposem que es faci una crida oberta i permanent a la ciutadania per aportar
informació de contactes, xarxes de teatre, dansa, concerts, circuits de pre-estrenes, cinema
social, nous formats generalment més àgils de muntar i que podrien fàcilment combinar-se amb
la programació cultural del Centre Cívic i l’Escorxador que es programa des de l’ajuntament. Es
podria col·laborar amb altres festivals i cicles per poder fer alguna representació al CC (BCN
negra cinema i literatura, cinema feminista dones del món, cinema africà i dona, etc.

PROPOSTA 17: Donat que entre la diferent documentació enllaçada per l’ajuntament es fa
referència als preus públics, proposem que a tots els preus públics s’apliquin tarifes socials
segons la renda, i especialment a la piscina municipals i altres activitats esportives, així com
per assistir als actes culturals que no siguin gratuïts. L’accés a la cultura i a dur una vida
saludable ha de ser universal i en condicions d’igualtat. No es acceptable que el preu a pagar
estableixi una diferència entre qui sí en podrà gaudir i qui no.
PROPOSTA 18: Consultant el reglament d’ús del Centre Cívic i l’Escorxador, de 2015, però encara
vigent, es du que poden intervenir com a òrgans consultors els consells participatius de cada
àrea. Proposem que la Comissió de Cultura tracti també aspectes relacionats amb la
programació cultural del Centre Cívic i l’Escorxador. Si no es veu adient que sigui la Comissió de
Cultura, llavors proposem la creació d’un Consell de Cultura on hi participin les entitats culturals
del municipi i també els grups polítics, per tractar de la forma més inclusiva possible tota la vida
cultural del poble.
PROPOSTA 19: Incorporar la perspectiva de gènere a tots els espais municipals, potenciant i
donant visibilitat a les creacions i aportacions fetes per dones, a les obres i creacions artístiques
que posin de manifest l’encreuament entre el sexisme i altres desigualtats com el racisme,
l’LGTBIfòbia, el classisme, etc. i afavorint i promovent la cessió d’espais a grups de dones,
feministes o que treballin per la igualtat de gènere. Un bon exemple són les guies lila de diversos
Centres Cívics. L’assemblea feminista les Agulles ens oferim per redactar aquesta guia en
col·laboració amb tècnics municipals i les regidories pertinents.
PROPOSTA 20: Creiem que en el reglament d’usos dels espais i també en el full de reserva hi
hauria d’haver un punt de bones pràctiques en els usos dels aparells elèctrics, tèrmics, aigua i
residus, en el sentit de no malbaratar i fer un ús energèticament sostenible i eficient dels
recursos.
Begues, 3 de febrer de 2021
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