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1. LA XARXA DE CENTRES CÍVICS MUNICIPALS

L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, l’any 1989, es va plantejar
impulsar un programa de dotació d’equipaments col·lectius anome-
nats Centres Cívics o locals municipals, repartits pels diferents sec-
tors o barris de la ciutat, amb la voluntat de desenvolupar una polí-
tica de participació de la ciutadania en els afers públics, així com de
descentralitzar i territorialitzar diversos serveis municipals per tal de
fer-los més accessibles i atendre les reivindicacions i necessitats de
les associacions de veïns, amb l’objectiu que tant aquestes com les
entitats del barri tinguessin un espai comú per poder portar a terme
les seves activitats i poder desenvolupar un treball des de la comu-
nitat més propera: el barri.

4



Regidoria de Comunicació

Abans, però, ja existia un equipament de barri que es va crear
durant la primera legislatura dels Ajuntaments democràtics. Era un
espai al barri del Tacó on l’associació de veïns hi tenia la seva seu i
on hi havia un espai adreçat a adolescents amb un educador depe-
nent de l’Ajuntament; però fins l’any 89 no passa a ser un espai
municipal pròpiament dit.

A partir d’aquest moment i fins avui, la Xarxa de Centres Cívics s’ha
anat ampliant per tota la ciutat. L’any 1989 s’inaugura el Centre
Cívic Sant Joan, el primer equipament de nova construcció amb una
superfície de 900m2 en dues plantes i l’any 1991 s’inicien activitats
als espais de la plaça de la Rajanta, on es descentralitza un dels
equips de Serveis Socials. El mateix any, la cooperativa Tiplay
cedeix un local on s’ubica el Centre Cívic Molí de Vent. 
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L’any 1997 s’inaugura la primera fase del Centre Cívic Mar, que
inclou la primera planta de l’edifici amb despatxos i dues sales poli-
valents, i l’any 2001 la segona fase, la sala d’actes/exposicions ubi-
cada a la planta baixa. També l’any 2001 es reforma i s’amplia el
Centre Cívic Tacó. L’any 2003 s’inaugura el Centre Cívic i Esportiu La
Collada-Els Sis Camins, un equipament de 2.000m2 que incorpora
una pista esportiva. I el 2004 l’equipament de Can Pahissa, un edi-
fici modernista, s’incorpora a la xarxa. 
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L’any 2007 s’inaugura el Centre Cívic La Geltrú, un nou equipament
de 1.000m2 que actualment és el centre amb més ocupació. L’any
2008 es reforma el Centre Cívic Sant Joan per tal d’adequar-lo a les
noves necessitats i el 2009 s’inaugura el Centre Cívic La Sardana,
un edifici de 230m2 en planta baixa amb un jardí de 300m2.
Actualment la Xarxa de Centres Cívics la formen vuit equipaments
distribuïts pels diferents sectors de la ciutat.
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Els centres cívics són espais pensats per donar suport al desenvolu-
pament de la vida associativa, fomentar la participació ciutadana i
establir xarxes de relació entre la ciutadania i l’administració. Són
també equipaments compartits que ens permeten difondre valors
com el civisme, la convivència i el treball conjunt per al bé comú.

Des d’aquesta perspectiva de treball comunitari en els equipaments,
cal plantejar una tasca de cohesió social en els diferents barris,
entenent les característiques que defineixen cadascun d’ells.

En aquests moments, el centres cívics són seu de 54 entitats de la
ciutat. Aquestes entitats engloben molts àmbits: esportives, ONG,
culturals, gent gran... Aquest ampli ventall ens ofereix la possibili-
tat de treballar conjuntament pel barri i la ciutat organitzant activi-
tats i tirant endavant projectes de cohesió social.

El treball comunitari és treballar amb i per la comunitat, partint del
supòsit que tothom en forma part, i que l’harmonia i desenvolupa-
ment d’una comunitat necessita de totes les seves parts.

El treball comunitari és un treball d’inclusió, respectant la diversitat
i singularitat dels seus components. Representa socialització vers
individualisme.
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Cal la participació de tothom. Les respostes als problemes de les
persones estan a la mateixa comunitat; cal estimular l’ajuda mútua,
la solidaritat, la responsabilitat, la consciència crítica envers el que
ens envolta, és a dir, el compromís. 

L’actuació comunitària ha de permetre la participació plena de cada
membre de la comunitat, entenent que no tothom es troba en les
mateixes condicions i que caldrà tenir en compte una discriminació
positiva vers les persones més desafavorides.

Per dur a terme el treball comunitari cal tenir en compte la territo-
rialitat concretada de forma propera en el barri. Una vegada definit
el territori, el barri, cal fer ús d’aquells espais de cohesió social dels
quals disposa l’administració com a espais on dur a terme el pro-
jecte d’actuació. Aquests espais són la Xarxa de Centres Cívics de la
ciutat.
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1.1. Les dades de 2009

La Xarxa de Centres Cívics integra actualment vuit equipaments.
Les dades de participació de l’any 2009 n’inclouen set ja que el nou
Centre Cívic La Sardana es va sumar a la xarxa a partir del mes de
desembre, quan va ser inaugurat.
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1.2. Els Centres Cívics Municipals

Can Pahissa
Rambla de la Pau, 44 
Telèfon 93 815 48 44
pahissa@vilanova.cat

Centre Cívic i Esportiu La
Collada - Els Sis Camins
Carrer de la Turbina, 19 
Telèfon 93 810 02 40
ccicollada@vilanova.cat

Centre Cívic La Geltrú
Plaça de l’Associació d’Alumnes
Obrers, s/n
Telèfon 93 814 74 06
ccigeltru@vilanova.cat

Centre Cívic Mar
Passeig Marítim, 73
Telèfon 93 815 43 07
ccimar@vilanova.cat

12



Regidoria de Comunicació

Centre Cívic Sant Joan
Jardins de Francesc Macià, s/n
Telèfon 93 815 80 42
ccijoan@vilanova.cat

Centre Cívic Tacó
Avinguda de Vilafranca del
Penedès, 26
Telèfon 93 893 63 58
ccitaco@vilanova.cat

Centre Cívic La Sardana
Carrer de Josep Anselm Clavés,
68-72
Telèfon 93 810 14 84
ccisardana@vilanova.cat

Centre Cívic Molí de Vent
Carrer de l’Aigua, 203-205
Telèfon 93 815 18 45
ccivent@vilanova

13



Regidoria de Comunicació

2. JUNTS HO HEM FET POSSIBLE

El nou Centre Cívic Molí de Vent respon a la necessitat expressada
pels veïns i veïnes en la Diagnosi Participativa de Barri on es con-
sensuava una fotografia del barri, i que posava de relleu les neces-
sitats i demandes dels seus habitants, així com les oportunitats que
oferia de cara a millorar la seva qualitat de vida. 

Una de les demandes d’aquest diagnòstic va ser la necessitat de
comptar amb un equipament millor del que han pogut gaudir fins
ara, que pogués incloure activitats culturals i acollir alguns serveis
municipals i que esdevingués un referent a l’hora d’impulsar políti-
ques socials que comptessin amb la participació de la ciutadania.

El nou equipament és fruit de les aportacions expressades pels dife-
rents agents del barri i de la ciutat entorn als usos del nou centre
cívic, per tal que aquest esdevingui un espai obert i flexible a noves
i variades activitats al llarg del temps, amb accés adaptat a totes les
edats, amb llum natural i respectuós amb el medi ambient.

Els centres cívics són espais pensats per donar suport al desenvolu-
pament de la vida associativa, fomentar la participació ciutadana i
establir xarxes de relació entre la ciutadania i l’administració. Són
també equipaments compartits que ens permeten difondre valors
com el civisme, la convivència i el treball conjunt per al bé comú. 

El nou Centre Cívic Molí de Vent reforça la xarxa d’equipaments
públics que treballen amb la ciutadania per fomentar la cohesió
social als barris i a la ciutat en general.
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3. DIAGNOSI DE BARRI. UNA MICA D’HISTÒRIA... 

Durant l’any 2001/2002 es va realitzar un estudi de barri al Molí de
Vent responent a la demanda d’engegar un procés participatiu a la
zona a partir de l’interès compartit entre l’Associació de Veïns del
Molí de Vent i la Regidoria de Participació Ciutadana de l’Ajuntament
de Vilanova i la Geltrú. Aquest estudi pretenia detectar de manera
col·lectiva les necessitats del barri i hi van participar persones a títol
individual i també molts agents i entitats de la zona (AV, escoles,
comerços, esplai, bombers...).

Amb la voluntat de construir nous models de desenvolupament
basats en la participació comunitària, l’Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú i l’Associació de Veïns del Molí de Vent van plantejar-se la
necessitat de reflexionar i d’entendre en quin territori s’estava
actuant, amb la intenció que aquesta reflexió compartida provoqués
noves accions i més participació i aportés elements per entendre el
paper a jugar com a associació de barri i com a Ajuntament.
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La diagnosi de barri pretenia iniciar un procés per tal d’obtenir una
visió compartida del lloc sobre la qual construir propostes conjuntes
d’actuació. En el desenvolupament de l’estudi hi van participar tèc-
nics i tècniques de diferents regidories de l’Ajuntament i de serveis
del barri, entitats i veïns que van debatre les informacions recollides
en totes les seves fases i van fer propostes d’actuació. En aquest
sentit, un dels objectius bàsics va ser millorar i afavorir la participa-
ció, les relacions i la comunicació entre els diferents grups que viuen
a la zona.

A partir del document que va sorgir de l’estudi s’iniciava un procés
on es van desenvolupar accions d’una forma articulada i organitza-
da a partir de la participació dels diferents actors. S’iniciava una
etapa de negociació, consens i posada en pràctica de les propostes
sota l’objectiu últim de millorar el benestar i la qualitat de vida del
barri, però sempre comptant amb les motivacions dels actors impli-
cats, entenent que la participació havia de servir per transformar i
arribar a resultats concrets. 

Quant a procés, es pretenia comptar amb la intervenció dels ciuta-
dans en els assumptes públics de manera dinàmica i no puntual, que
calia anar organitzant amb el temps i que havia de tenir efectes
transformadors quant a continguts (educació, temps de lleure, sani-
tat, etc.) i quant a relacions (entre polítics, tècnics, entitats i veïns
i veïnes). Transformar les formes de relació entre els actors socials
i crear-ne de noves per construir un projecte col·lectius significava
també entrar en un procés educatiu on tothom aprengués, a través
de la pràctica quotidiana, a treballar col·lectivament. El contingut i
la continuïtat d’aquest procés depenia en gran mesura de la volun-
tat i les ganes d’aprendre i transformar del propi barri i de les seves
organitzacions, a més de la necessària implicació política i tècnica
de l’Administració. 

El mètode que es va utilitzar en aquest estudi no s’acabava amb
l’obtenció d’unes dades i uns resultats científics, sinó que l’estudi-
diagnòstic era sobretot una eina de treball per sotmetre a debat i
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discussió entre totes les persones que volguessin participar en
aquest procés per tal de prendre decisions consensuades. 

Així doncs, el mètode es va basar en tres eixos: la investigació,
perquè es van utilitzar mètodes i tècniques pròpies de les tècniques
pròpies de les ciències socials per obtenir més coneixement; l’ac-
ció, perquè no només es va pretendre diagnosticar la realitat social
sinó també intervenir-hi, i la participació, perquè es va estimular
la implicació de tots els col·lectius interessats en totes les fases de
l’estudi.

Durant la fase diagnòstic es va dur a terme el treball de camp a
través d’entrevistes i anàlisi de documentació escrita i es van crear
els espais de debat i participació. Un d’aquests espais va ser la
Comissió de seguiment de l’estudi on hi van ser convidats veïns
i veïnes, associacions, tècnics i el regidor de Comunicació i
Relacions Ciutadanes. Aquesta comissió va ser un element clau de
l’estudi ja que va tenir com a funció debatre i guiar el projecte en
cada una de les seves etapes a partir del retorn de la informació que
es va anar recollint i elaborant per part de l’equip tècnic.

Les demandes que van predominar en les entrevistes realitzades
van ser sobretot de tipus socials i de relació molt vinculades a les
necessitats de diferents grups d’edat.

a) manca d’espais de relació i trobada en general
Una de les principals demandes que apareixien era la manca
d’espais de reunió i trobada, tan oberts com tancats. Quant a
espais oberts i zones verdes es valorava positivament que hi
haguessin parcs al barri, però la visió majoritària era que els que
hi havia estaven en mal estat. Destacaven, doncs, les demandes
relacionades amb l’estat i l’ús dels parcs i de les zones d’esbar-
jo del barri. 
Algunes d’aquestes demandes afectaven no només la feina que
han de fer les administracions, sinó també al comportament i la
implicació dels ciutadans. 
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b) manca de recursos per grups d’edat
La manca d’espais comunitaris estava totalment relacionada amb
l’ús que en podien fer les persones de diferents edats. La deman-
da que més es repetia era la necessitat d’espais per a la gent
gran. La gent gran és la que té menys mobilitat i, per tant, qui
ha de disposar de més serveis de proximitat. L’antic centre cívic
no donava sortida a aquesta necessitat i no s’havien trobat res-
postes alternatives. 

Pel que fa als joves també hi havia una demanda d’espais,
però aquesta era una necessitat més global de la ciutat.
Així com els avis es troben en llocs del barri, els joves tenen
molta més mobilitat i tendeixen a fer vida al centre de la vila o
fora. El fet que no hi hagi una distribució d’instituts de secundà-
ria per barris també influeix en aquest fet. 

Per últim, es destacava una mancança quant a recursos per
a infants relacionada amb la percepció que hi havia pocs espais
per jugar o els que hi havia no estaven ben condicionats. Un
recurs important va ser l’esplai, que durant un temps va funcio-
nar però que tenia poca assistència d’infants. En aquets sentit,
es va detectar una manca de “cultura d’esplai” al barri. I de cara
als més petits, com a recursos hi havia la ludoteca del Molí de
Vent que, tot i que en un inici va costar de difondre, amb el
temps va tenir una bona acollida. Finalment, també apareixia
com a necessitat tenir una llar d’infants propera.
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Les diferents demandes que es van recollir durant el procés, sobre-
tot a partir de les entrevistes, però també a partir de les reunions i
trobades, es poden agrupar sota les següents temàtiques:

• equipaments i qualitat de vida

• demandes en relació a la pròpia entitat o servei

• grups d’edat: infants, joves i gent gran

• demandes en relació a l’associació de veïns

• participació i relacions veïnals

Les principals conclusions que se’n van extreure van incloure la
necessitat d’espais per la gent gran, la necessitat de recursos per a
infants i la necessitat de remodelar els espais de relació, entre ells,
el centre cívic. Fruit del diagnòstic es va crear la Comissió
d’Activitats i el grup de tertúlies de gent gran i es decideix obrir un
procés per decidir col·lectivament els usos d’un nou centre cívic.

19



Regidoria de Comunicació

4. PROCÉS DE PARTICIPACIÓ PER DEFINIR ELS
USOS DEL NOU CENTRE CÍVIC

A partir del 2004 i fins al 2006 s’inicia el procés participatiu per deci-
dir els usos del nou centre cívic. Es crea una comissió de seguiment
i es fa una diagnosi per veure d’on es parteix, es recull informació
amb enquestes als veïns i veïnes, es realitzen diferents tallers de
reflexió i debat i finalment es prenen les decisions finals conjuntes
dels usos que ha de tenir el nou equipament i com s’imaginen els i
les participants aquest espai.

Partint de tot el treball realitzat amb el diagnòstic que es va dur a
terme durant l’any 2002-2003, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
va desenvolupar el procés participatiu per a la definició dels usos
del nou Centre Cívic de Molí de Vent amb l’objectiu de fer partícips
als diferents agents del barri i del municipi de la definició dels usos
del nou centre cívic, a partir de les necessitats i les oportunitats
detectades. 

El document que en va resultar pretenia ser una guia per dissenyar
l’avantprojecte del nou equipament, aportant idees al futur disseny
i execució del projecte.

Els usos que calia definir per al nou Centre Cívic Molí de Vent s’ha-
vien d’encaixar en els objectius generals que tenen el conjunt de
centres cívics municipals i que són: 

• Donar cobertura a temes d’interès de la ciutadania, així com
promoure activitats per a totes les franges d’edat.

• Integrar els centres cívics en el marc de referència del barri,
així com de la ciutat i de la comarca.

• Fomentar la participació de totes les organitzacions que con-
viuen als centres cívics, així com donar-se a conèixer a nous
col·lectius potencials d’utilitzar aquests espais. 
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• Promoure la cultura catalana a través de la seva llengua i les
tradicions de la ciutat.

• Oferir temes d’interès cultural i social a la ciutadania.

• Potenciar els centres cívics com a espais de participació de
tota la ciutadania.

Aquests objectius es tradueixen en una sèrie d’objectius especí-
fics en els quals s’emmarquen les diferents activitats que es porten
a terme: 

• Sensibilitzar els petits i joves amb les festes i els plats popu-
lars de la ciutat, com és el carnaval, la merengada i el xató.

• Oferir tot un ventall d’activitats d’iniciació a diferents disci-
plines a infants d’edats entre els 3 i els 5 anys. 

• Treballar per una conscienciació pel respecte i els bons hàbits
amb el medi ambient.

• Ampliar el ventall d’hàbits i coneixements culinaris, tant de la
terra com d’arreu del món.

• Donar suport a totes aquelles persones que volen integrar-se
en la nostra societat a través de la llengua catalana.

• Promoure l’activitat i el coneixement de persones artistes de
la ciutat, cedint les sales d’exposicions per mostrar la seva
obra.

• Apropar i fer partícips de la festa de Sant Jordi, castanyada i
Nadal desenvolupant un seguit d’activitats on tinguin cabuda
des d’infants a gent gran.
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• Treballar per una conscienciació, respecte i bons hàbits per
cuidar el cos.

• Oferir tot un seguit d’ espectacles on tinguin cabuda des dels
més menuts als més grans.

• Oferir un ventall d’activitats a l’aire lliure destinades a tothom
i a totes les edats (jocs, tallers i exhibició de danses.)

• Proposar jornades al voltant de temes d’interès per a la ciu-
tadania.

Per assolir aquests objectius, els centres cívics desenvolupen diver-
ses activitats al llarg de l’any: 

• Xerrades, seminaris i jornades  de diferents temàtiques amb
o sense projecció de documents (power point) o vídeos.

• Exposicions.

• Activitats culinàries per a adults i petits. 

• Actes festius i populars amb espectacles familiars.

• Cursos d’activitats físiques: capoeira, gimnàstica de manteni-
ment, dansa del ventre, etc.

• Cursos d’activitats manuals: patchword, porcellana russa,
pintura a l’oli, etc.

• Cursos d’activitats acadèmiques: català, francès, àrab ...
adreçat a adults o infants.
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• Connexió a Internet: cursos i pràctiques d’informàtica i con-
nexió gratuïta a Internet.

• Obres de teatre, tant assajos com representacions , trobades
poètiques, ...

• Concerts de música de diferents tipologies.

• Aules de reforç escolar.

El procés perseguia l’objectiu de construir un centre cívic que donés
resposta a aquests usos i activitats exposats, preveient ja en el seu
disseny les condicions adequades per desenvolupar aquests usos i
evitar haver d’adaptar les activitats al tipus de sales. 

Del procés participatiu se’n desprenien els criteris generals per al
nou centre cívic, els seus usos i els equipaments amb què havia
de comptar.
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4.1. Criteris generals per al nou centre cívic 

· Polivalència dels espais
Tot i que el programa especificava els usos previstos, el centre cívic
es concebia com un equipament obert i flexible a noves i variades
activitats al llarg del temps. Així doncs, per tal d’adaptar el projec-
te a les activitats que s’hi poguessin realitzar en el futur, es consi-
derava important partir d’una concepció de polivalència dels espais.

· Accessible i adaptat a totes les edats
Els centres cívics acullen a persones de totes les edats. És per això
que el nou equipament hauria de pensar tant en grans com en
petits, en persones amb discapacitats, etc.

· Un equipament amb llum natural
Vivim en un indret que gaudeix de sol i llum durant moltes hores a
l’any. És per això que calia preveure un disseny que prioritzés la
llum natural per damunt de la llum artificial el màxim d’hores al dia.

· Condicionat, amb climatització d’aire condicionat i 
calefacció
Era necessària una climatització correcta de l’equipament. Si no era
així, seria l’època o la climatologia de l’any la que marqués la pro-
gramació i el tipus d’activitats que s’hi desenvolupessin.

· Insonoritzat
El centres cívics són contenidors de moltes i diferents activitats
simultànies. Algunes requereixen de silenci i d’altres necessiten de
música i produeixen soroll. És per això que calia pensar en la distri-
bució de les sales, amb una bona insonorització, per tal que la rea-
lització d’una activitat no condicionés el funcionament del centre en
un moment donat.
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· Adequació de la instal·lació elèctrica als possibles usos
La realització d’activitats a un centre cívic implica la utilització d’a-
parells de música i d’altres. Calia preveure una bona instal·lació d’e-
lectricitat per evitar que, per exemple, saltessin els ploms si hi
havia múltiples aparells en marxa. 

· Xarxa telemàtica interna
La posada en funcionament de l’espai Neàpolis potenciava i facilita-
va la utilització de les tecnologies d’informació i comunicació (TIC),
apropant les connexions d’Internet a tothom, mitjançant els punts
de connexió públics als centres cívics, a les biblioteques, als mer-
cats i als centres de formació. Es per això que el nou Centre Cívic
calia que incorporés en el seu disseny la xarxa telemàtica interna,
per poder connectar-la a futures xarxes del municipi.

· Amb lavabos adaptats 
El centre cívic havia de comptar amb lavabos adaptats per a perso-
nes amb dificultats de mobilitat, però també per als infants. 

· Amb armaris encastats, prestatges i armariets amb pany i
penjadors

· Amb un fàcil manteniment i neteja

· Amb plaques solars i complint la normativa d’energies 
renovables

· Amb possibilitat d’accés per tots dos carrers: carrer de
l’Aigua i avinguda de Francesc Macià
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4.2. Usos del nou centre cívic

· Disposar d’una sala polivalent on fer activitats de petit 
format
Una sala gran de molta alçada, amb sales que es podessin subdivi-
dir o ajuntar. Aquesta sala hauria d’estar preparada per disposar
d’audiovisuals (pantalla, so, il·luminació, etc.), i amb la potència
elèctrica adequada. Calia tenir en compte que el tancament quan es
subdividissin fos efectiu i evités la contaminació acústica entre un
espai i un altre.

Per a la realització d’activitats de petit format, la sala hauria de per-
metre la instal·lació d’un escenari desmuntable amb suficient espai
darrere l’escenari per poder penjar decorats i guies a les parets o
sostre.

Equipada amb taules, cadires mòbils i armaris encastats.

· Poder fer ús d’ordinadors, amb connexió a Internet, on rea-
litzar cursos per aprendre tecnologies de la informació i la
comunicació. 
Disposar d’ordinadors amb connexió a Internet, per a fer cursos
d’informàtica i utilitzar-la com a sala d’autoaprenentatge. Aquest
espai hauria de tenir una vidriera translúcida, amb un accés fàcil i
controlat, i estar ubicat molt a prop del despatx de Direcció. Caldria
preveure i valorar la instal·lació de wifi, que permetés la connexió a
Internet des de qualsevol espai del centre.

Equipada amb instal·lacions elèctriques per als ordinadors i amb
possible instal·lació d’equips audiovisuals (pantalla per al canó),
connexió a Internet, taula, cadires, pissarra, cartellera. 
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· Fer reunions d’entitats i grups 
Fins ara, el Centre Cívic Molí de Vent era seu de quatre entitats: AV
del Molí de Vent, Grup de teatre Pasífae, Penya d’ocellaires La
Urraca, i les Tertúlies de la Gent Gran dels divendres. A més a més,
era utilitzat per col·lectius, comunitats de propietaris, etc., per rea-
litzar reunions.

D’acord amb aquestes necessitats, el centre cívic s’havia de dotar
amb un espai per reunir-se i treballar entitats i grups de persones
(per a unes 15 persones)

Equipada amb taules modulars, pissarra, connexió telefònica de
xarxa i cartellera.

· Fer cursos i activitats de manualitats
Les activitats manuals requereixen d’un espai equipat amb piques,
taules, cadires, armaris, materials per a les activitats, penjadors i
suficient espai per poder ubicar-hi, si fos el cas, màquina de cosir,
planxa, etc. Donades les característiques de les activitats que s’hi
podessin realitzar, era important comptar amb connexió d’aigua a la
sala. 

· Realitzar cursos i activitats acadèmiques
Aquestes activitats requereixen d’un espai amb taules, cadires,
ordinadors, connexió a Internet, armaris, penjadors, pissarra, llum,
etc. Aquest espai hauria de permetre tenir altres usos.

· Poder realitzar cursets i activitats físiques
Les activitats físiques necessiten de suficient espai per desenvolu-
par-les amb comoditat, així com una bona ventilació per evitar l’a-
cumulació d’olors. Hauria de ser un espai ampli, per a 20 o 25 per-
sones, amb espais a les parets per posar miralls, llum natural, llum
elèctrica regulable, terra adequat (de linòleum) i insonoritzada.
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Preveure la instal·lació d’armaris per guardar material d’espatlleres
i la utilització de matalassos i equip de so.

També calia preveure un espai - vestuari on poder canviar-se de
roba.

· Poder assajar en sales condicionades
A la diagnosi es va detectar una manca d’espais en condicions per
assajar música. Per aquesta raó, i per dotar d’un espai que podés
obrir el centre a nous col·lectius que fins ara no feien ús del centre
cívic. 

Així, es proposava comptar amb bucs d’assaig que permetessin assa-
jar sense fer nosa a la resta de persones que utilitzessin el Centre Cívic
i el veïnat del barri. És per això que calia que estiguin ben insonorit-
zats, amb materials específics i d’acord amb ús equipat amb una xarxa
elèctrica adequada, endolls, aire condicionat, etc.

· Cuinar (cursets, activitats culinàries, etc)
El nou centre cívic hauria de comptar amb un espai amb cuina per
a fer cursets i per a les festes. En l’espai on s’ubiqués, s’hauria d’es-
tudiar la possibilitat de dues opcions: col·locar-la a prop de la paret,
amb format barra, però de cara al públic per aprofitar l’espai; o dis-
senyar-la en mig de l’espai, amb centralitat. Si s’hagués de compa-
tibilitzar aquest ús amb algun altre espai, es considera que seria
amb les activitats de manualitats.

Equipada amb taules i cadires, electrodomèstics i les instal·lacions
necessàries (per exemple, contenidors de recollida selectiva).

· Fer exposicions
Fins ara, les exposicions s’havien d’adaptar al calendari de les acti-
vitats estables, a causa de la impossibilitat d’ocupar un espai de
manera permament. Això implicava que únicament es podien fer
fora del curs d’activitats, durant les vacances de Nadal, Pasqua o
estiu.
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El nou centre cívic havia de preveure poder realitzar exposicions en
qualsevol moment de l’any. Es podrien ubicar en zones de pas, pas-
sadissos, etc., a més a més d’utilitzar la sala polivalent per a grans
exposicions. Així doncs, es remarcava que no era necessari destinar
un espai específic a aquest ús.

Aquests espais pensats per poder fer exposicions caldria dotar-los de
guies a les parets o sostre per penjar els materials de l’exposició.

· Oficina- administració 
Els centres cívics tenen la figura de direcció, que coordina i garan-
teix el seu funcionament. Per garantir la infraestructura necessària
per desenvolupar la seva tasca es considerava necessari la disposi-
ció d’un despatx específic per a aquesta figura. 

Aquest despatx hauria de ser accessible i estar a prop de l’entrada
per poder acollir a les persones que entressin i controlar l’accés. Per
aconseguir-ho se suggeria dissenyar el despatx amb una paret de
vidre transparent.
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· Despatxos per a les associacions de veïns
Els centres cívics són tradicionalment la seu de les entitats veïnals
del municipi. Fins ara l’Associació de Veïns del Molí de Vent dispo-
sava d’un despatx compartit amb la Direcció del centre. El nou
Centre Cívic disposaria d’un despatx d’ús exclusiu per a aquesta
entitat. 

També es preveia la disposició d’un altre despatx per a l’Associació
de Veïns de l’Aragai, donat que el centre cívic exerceix d’equipa-
ment del territori d’aquesta àrea de la ciutat.

· Emmagatzemar materials voluminosos
El centre s’hauria de dotar d’espais grans on emmagatzemar tot el
material de gran format i pel material per a la neteja. Per facilitar
la càrrega i descàrrega necessitaria tenir accés per a furgonetes i
camions i accés al muntacàrregues.
Equipat amb prestatgeries.

· Punt de trobada informal
El centre cívic necessitaria disposar d’un espai de trobada de caire
més informal. Respecte a quin servei hauria de proporcionar, hi
havia dues propostes: disposar de servei de cafeteria o de màqui-
nes expenedores. També es plantejava l’alternativa que estigués
segregat o integrat amb la resta del centre cívic, és a dir, que tin-
gué accés encara que el centre cívic estigué tancat.

Aquest espai hauria de tenir accés a una terrassa i estar equipat
amb taules i cadires.

· Racó del silenci
Fa referència a poder tenir un espai on treballar, escriure una carta,
llegir un llibre o el diari... 
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· Espai infantil
Caldria estudiar la viabilitat d’habilitar un espai específic per a ús
infantil, amb accés i sortida als jardins. No es pensava en una ludo-
teca, sinó en un espai  pensat per als infants on es pogués fer qual-
sevol activitat infantil.

Amb lavabos adaptats per a infants, terra protegit, canviador, fines-
tres de seguretat i alçada dels endolls.

· Realitzar activitats a l’aire lliure 
El centre cívic queda envoltat d’espai lliure. Aquest lloc s’hauria de
poder utilitzar per realitzar activitats a l’aire lliure, celebracions, etc. 

Per facilitar aquest ús s’havia de preveure una zona de terra apla-
nat per poder fer activitats (per exemple, ball), la possibilitat de
muntar un escenari (amb una part coberta), amb il·luminació espe-
cífica (focus mòbils), instal·lació elèctrica i punts de corrent, il·lumi-
nació no contaminant, zona verda amb ombra. Segons fos el pro-
jecte d’execució, caldria valorar la necessitat de limitació d’aquest
espai lliure més vinculat al centre cívic amb tanca perimetral.

Equipat amb aparcament per a bicicletes, bancs, gronxadors, font
d’aigua i pèrgola. 
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4.3. Equipament del centre cívic

• Bona senyalització dels serveis i despatxos que hi hagués al
centre cívic. La finalitat és que quan entrés una persona podés
ubicar-s’hi ràpidament i trobar allò que busqués d’una manera
fàcil.

• cortines per mantenir la privacitat d’algunes de les activitats.

• Decorat amb manualitats que s’hi fessin.

• Armaris encastats.
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5. EL NOU CENTRE CÍVIC MOLÍ DE VENT

Amb tota aquesta informació recollida, els arquitectes i tècnics
municipals d’urbanisme comencen a treballar i finalment, el 13 de
gener de 2007, es presenta públicament la primera proposta del
que esdevindrà el nou Centre Cívic Molí de Vent.

El nou Centre Cívic Molí de Vent s’ha construït en un solar de
6.658m2 ubicat entre els carrers Aigua i Francesc Macià.

L’espai edificat són 1.305m2 i l’espai exterior es converteix en un
parc públic de més de 5.000m2.
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L’equipament consta de tres plantes, una d’elles soterrada.

En planta baixa, amb una superfície de 951m2, es troben els des-
patxos, tres sales per a tallers, una sala d’actes de 86m2 ampliable
amb unes portes corredisses al vestíbul, una zona per a un equip de
Serveis Socials, l’espai del Punt de trobada, un espai infantil amb
espai exterior, una sala de reunions, un espai Connecta’t, serveis i
magatzem.

En planta primera, amb una superfície de 198m2, es troba la sala
d’activitats físiques, amb magatzem i serveis i una sortida a una
terrassa exterior.

En planta soterrada, amb una superfície de 155m2, es troben dos
bucs musicals degudament insonoritzats amb un petit magatzem
cadascun i serveis.
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6. PROGRAMACIÓ AL NOU CENTRE CÍVIC MOLÍ DE
VENT 

• CELEBRACIONS 

CASTANYADA
Vine a celebrar la castanyada amb nosaltres, trobaràs bon
ambient, música, jocs i castanyes per a tothom.
El divendres 29 d’octubre, a partir de les 17.30 h

• CURSOS

APRENDRE CATALÀ ÉS FÀCIL
CATALÀ ESCRIT
Adreçat a adults
Centre Cívic Molí de Vent
Del 30 de setembre al 2 de desembre, els dijous de 18 a 20 h
Preu: 12 euros, 10 sessions

• I PER LA CANALLA
Activitats adreçades a infants i joves

APRÈN ANGLÈS
Els infants de 3 a 5 anys aprendran l’anglès a través del joc i
la creativitat
Per a infants de P-3, P-4 i P-5
Centre Cívic Molí de Vent
Del 27 de setembre al 13 de desembre, els dilluns de 17.30 a
19.00 h
De l’1 d’octubre al 3 de desembre, els divendres de 17.30 a
19.00 h
Preu: 40 euros, 10 sessions 
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APUNTS MUSICALS
Centre Cívic Molí de Vent
Espai de joc amb música per a infants de 3 a 5 anys
De l’1 d’octubre al 3 de desembre, els divendres de 17.30 a
18.30 h
Preu: 17 euros, 10 sessions 

GIM-JAZZ PER A INFANTS
Centre Cívic Molí de Vent- AV Molí de Vent
Del 14 de setembre al 16 de desembre, els dimarts i els
dijous de 17.30 a 18.30 h

GIM-JAZZ PER A JOVES
Centre Cívic Molí de Vent- AV Molí de Vent
Del 14 de setembre al 16 de desembre, els dimarts i els
dijous de 18.30 a 19.30 h

IOGA PER A NENS I NENES
Adreçat a infants a partir de 6 anys
Centre Cívic Molí de Vent- AV Molí de Vent
Del 13 de setembre al 15 de desembre, els dilluns i els 
dimecres de 18 a 19 h

• LLEURE PER A INFANTS I JOVES

ESPAI D’ACCIÓ
Adreçat a joves de 10 a 12 anys (5è i 6è de primària)
Els dimarts i dijous de 17.30 a 19.30 h

ESPAI JOVE
Adreçat a joves de 12 a 16 anys ( ESO)
Els dilluns i dimecres de 17.30 a 19.30 h
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• ACTIVITATS CULTURALS

TALLERS APRENEM
Apprends Espagnol ou Catalan! Enseigne-nous le Français!
Viens nous rejoindre!
Learn Català or Castellano! Teach us English! Join us!
Aprèn anglès o francès, ensenya’ns català, apunta-t’hi!
Quina llengua vols aprendre? Quina llengua vols ensenyar?
Tallers Aprenem català, castellà, francès, anglès...
Centre Cívic Molí de Vent- Entitat Aprenem
A partir del 27 de setembre, els dilluns de 19 a 22 h

• ACTIVITATS FÍSIQUES

CAPOEIRA
Centre Cívic Molí de Vent
De l’1 d’octubre al 3 de desembre, els divendres de 20 a 22 h
Preu: 60 euros, 10 sessions 

GIM-JAZZ PER A ADULTS
Centre Cívic Molí de Vent- AV Molí de Vent
Del 14 de setembre al 16 de desembre, els dimarts i els
dijous de 15.30 a 16.30 h

GIMNÀSTICA DE MANTENIMENT
Centre Cívic Molí de Vent- AV Molí de Vent
Del 13 de setembre al 17 de desembre, els dilluns, els 
dimecres i els divendres de 9.15 a 10.15 h

IOGA
Centre Cívic Molí de Vent- AV Molí de Vent
Del 14 de setembre al 16 de desembre, els dimarts i els
dijous de 9.15 a 10.15 h, de 20 a 21 h o de 21 a 22 h
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PRÀCTIQUES DE REIKI
Centre Cívic Molí de Vent- Associació de Reiki de
Vilanova i la Geltrú
Els dimecres de 17 a 20 h

TAI-TXI-TXUAN
Centre Cívic Molí de Vent- AV Molí de Vent
Del 13 de setembre al 13 de desembre, els dilluns de 20 a
21.30 h

38



Regidoria de Comunicació

• ACTIVITATS MANUALS

PATCHWORK
Centre Cívic Molí de Vent- AV Molí de Vent
Del 27 de setembre al 13 de desembre, 
els dilluns de 16.15 a 18.15 h
Del 28 de setembre al 14 de desembre, 
els dimarts de 10 a 12 h o de 17.30 a 19.45 h
Del 29 de setembre a l’1 de desembre, 
els dimecres de 10 a 12 h

RESTAURACIÓ I RECICLATGE DE MOBLES
Centre Cívic Molí de Vent
Del 19 d’octubre al 21 de desembre, 
els dimarts de 14.30 a 16.30 h
Preu: 30 euros, 10 sessions

RESTAURACIÓ DE MOBLES AVANÇAT
Centre Cívic Molí de Vent
Del 21 d’octubre al 23 de desembre, 
els dijous de 17 a 19 h
Preu: 30 euros, 10 sessions

• SERVEIS

BUCS D’ASSAIG
Lloguer de bucs insonoritzats destinats als assajos de grups i
formacions musicals

ESPAI INFANTIL
Espai obert on poder passar una estona de lleure en família

CONNECTA’T
Connexió gratuïta a Internet per a totes les edats 
(Veure l’apartat Acosta’t a les noves tecnologies)
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AMB ELS GOSSOS JUGUEM NET 
Si tens gos i el treus a passejar, acosta’t al centre cívic i et
facilitarem les bosses perquè recullis els excrements de la
teva mascota

AMB LES PILES JUGUEM NET
Si tens piles gastades i no saps què fer-ne, porta-les al 
centre cívic i deixa-les al contenidor corresponent

VOCALIA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Centre Cívic Molí de Vent- AV del Molí de Vent
Informació i assessorament sobre temes de via pública, urba-
nisme i medi ambient
Els dilluns de 17 a 19h

WI-FI
Connexió a Internet oberta a tota la xarxa de centres cívics 
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• ENTITATS

APRENEM
Organitzem tallers on aprenem llengües llegint i parlant, en
base a l’intercanvi lingüístic i amb pressupost de 0 euros.
Aprenem català, castellà, francès, anglès...
Aprenent i ensenyant afavorim la cohesió i la integració
socials
Els dilluns de 19 a 22 h
Presentació entitat: el dilluns 20 de setembre a les 19.30h
www.aprenem.bloc.cat

ASSOCIACIÓ DE REIKI VILANOVA I LA GELTRÚ
Els dimarts de 17 a 20h
reikivilanova@gmail.com

AV DE L’ARAGAI
Els dijous de 20 a 21h

AV DEL MOLÍ DE VENT
De dimarts a divendres de 9.30 a 12.30 h i els dimarts i
dijous de 17 a 19 h
avmolivent@avmolivent.org  //  www.avmolivent.org 

CENTRE CULTURAL ANDALÚS RAFAEL ALBERTI
Els dimarts i dijous de 19 a 21h
Assaig del grup de cant els dimarts i dijous de 20 a 21h

GRUP DE TEATRE PASÍFAE
Dimecres de 18 a 20h

Vilanova i la Geltrú, juliol de 2010
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