
 
 

 

Què és La Nau?  

La Nau és un equipament de titularitat municipal, habilitat per a la celebració d'actes i activitats 
organitzades pel propi Ajuntament, les entitats membres de la Federació Coordinadora d'Entitats 
Juvenils i Culturals La Sala de Vilanova i la Geltrú, les entitats juvenils o qualsevol altra entitat registrada 
en el registre Municipal d'Entitats de l'Ajuntament així com d’altres administracions públiques, dintre 
d’ensenyament de primària, secundària, cicles formatius, batxillerat, i d’estudis universitaris. 

Quins objectius té? 

La Nau té com a finalitat facilitar  la plena ciutadania dels i les persones joves a partir de la participació 
en projectes col·lectius que fomentin la seva implicació social i comunitària, servint d'instrument per al 
desenvolupament de polítiques de promoció social, mitjançant un espai relacional, de dinamització 
sòciocultural, i de foment de la participació en l'àmbit juvenil, per donar resposta a les necessitats i 
inquietuds de la població adolescent i jove de la ciutat. 

El projecte també permet capacitar les entitats juvenils i els propis joves en l’organització 
d’esdeveniments permeten assajar i desenvolupar la seva creativitat i capacitats organitzatives i de 
gestió. El projecte permet també la promoció de les entitats i dels grups musicals i/o artístics joves 
diversos. 

On és i què hi podem trobar? 

La Nau està situada al Carrer Marcel·lí Gené, 32. Aquesta està ubicada al polígon industrial més proper 
a la ciutat. Té una superfície construïda  473,70 m2 i una altura útil 6 metres. 

A més, disposa d’un escenari de 8 x 4 m, un equip de so propi, i el material necessari pel bon 
desenvolupament d’activitats de gran, mitjà i petit format.  

Quines activitats s’hi poden desenvolupar? 

Estan permeses tot tipus d'activitats de dinamització i promoció sociocultural: audiovisuals, arts 
escèniques, creació musical, activitats lúdiques i d'àmbit social, exposicions, xerrades, conferències, 
cursos, tallers, concerts, reunions, etc. i totes aquelles que promoguin la participació entre el jovent. 

D’altra banda, també s’hi desenvolupen projectes formatius amb la col·laboració d’altres entitats de 
capacitació personal i/o professionalitzadora que ajuden a l’autonomia i l’emancipació del jovent. 

Quins horaris té? 

De diumenge a dijous: horari màxim de tancament a les 3.00 h, per tant, a les 02:30 h s’obren els 
llums, finalitza la música i es deixa de servir a barres (si és el cas).  

Divendres, dissabtes i vigílies de festius: horari màxim de tancament a les 05.30 h, per tant, a les 
05.00 h s’obren els llums, finalitza la música i es deixa de servir a barres.  

 



 
 

 

El perquè de La Nau?  

Vilanova i la Geltrú és una ciutat amb 70.000 habitats i amb un teixit associatiu molt ampli i divers. Dins 

el nostre registre municipal, hi consten al voltant d’unes 400 entitats, de les quals una trentena són 

entitats juvenils o conformades principalment per persones joves en les seves juntes. 

Durant molt anys, el jovent de la ciutat ha promogut i reivindicat la creació d’un espai municipal 

multifuncional adreçat als i les joves de ciutat i amb totes les característiques per encabir el màxim 

d’activitats possibles. L’espai definitiu que demanden les entitats, mai s’ha pogut dur a terme per 

diversos motius i s’han anat habilitat d’altres espais per donar sortida a les demandes juvenils. El últims 

espais van ser l’envelat i La Nau del ferrocarril.  

No obstant això, La Nau  és el primer espai adreçat totalment a les entitats juvenils del municipi i 

per tant, s’ha creat i dissenyat, tant pel que fa als equipaments com a la seva funcionalitat, conjuntament 

amb la Federació Coordinadora d’entitats (òrgan format per diferents membres de les entitats juvenils 

o culturals del municipi). 

La Federació Coordinadora d’Entitats es va crear com a òrgan de coordinació entre algunes de les 

entitats juvenils de Vilanova i La Geltrú, amb l’objectiu inicial de ser portaveu i canal de les demandes 

de les entitats en relació a la disposició d’un equipament juvenil multifuncional. Al llarg dels anys, s’ha 

constituït com a interlocutora entre entitats i la Regidoria d’Infància i Joventut. Arrel d’això, s’han creat 

diferents comissions per al bon funcionament de La Nau, tant en la seva creació com en la gestió i 

programació actual. 

Qui i com es decideix la programació? 

Actualment, La Nau es cogestiona entre Ajuntament i la Federació Coordinadora d’Entitats 
juvenils i culturals, de la que el 2022 formen part una vintena d’entitats i algunes més que en són 
“amigues”. S’ha creat una Comissió de seguiment que es reuneix mensualment per decidir aquells 
aspectes més rellevants de l’equipament i de la seva programació.  

La Comissió de seguiment de La Nau està conformada per: 

- 2 - 3 representants de la Regidoria d’Infància i  Joventut de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
- 2 - 3 representants de la Coordinadora d’Entitats Juvenils i Culturals La Sala, de Vilanova i la Geltrú. 

Funcions de la Comissió: 

1. Valorar les sol·licituds d’utilització, tenint present la distribució equitativa entre les necessitats de 
l’Ajuntament, de la Coordinadora i les demandes d’altres entitats, associacions i col·lectius de la 
ciutat. 
 

2. Avaluar el funcionament i l’acompliment de la Normativa d’ús de la Nau. 
 

3. Avaluar i establir mecanismes de correcció, si s’escau, pel que fa a l’ús de les instal·lacions, al 
manteniment i/o intervencions necessàries en aquestes, al serveis bàsics i necessaris per a garantir 



 
 

la seguretat i la higiene dels espais, i a tots aquells aspectes que puguin atènyer a la bona 
conservació i al bon ús d’aquests espais (entrada, accessos, serveis...) 
 

4. Avaluar i proposar les modificacions oportunes a la Normativa d’ús de la Nau i a les utilitzacions de 
l’equipament. 
 

Com sol·licitar La Nau? 

Per fer ús de La Nau de joventut cal sol·licitar a través del web municipal al link següent:  

https://seuelectronica.vilanova.cat/tramits/detall?id=17951 

Aquesta sol·licitud s’ha de presentar amb un mínim de 45 dies abans. La Regidoria rep la demanda i la 
traspassa a la Comissió de seguiment on es valora i es notifica a l’entitat el permís o la denegació 
d’aquest. Si s’accepta la proposta d’acte o utilització es demana a l’entitat que entri a registre tota la 
documentació necessària ( Assegurança RC, Cartell de l’activitat, contracte de seguretat, Ambulància 
si s’escau, Punt Lila, etc) 

La taxa per la utilització de La Nau està regulada per l’Ordenança Fiscal núm. 20 que estableix els 
imports a satisfer en funció de les hores d’utilització, la tipologia d’acte i la tipologia d’usuaris. 
 
Pressupost i RR.HH 
 
Actualment el pressupost de La Nau és de 95.000.000 € anuals.  
 
El personal amb el que es compta en aquest moments és: 
- 1 tècnica de Joventut, 
- 1 conserge municipal i  
- el suport d’altres professionals de la Regidoria d’Infància i Joventut ( Administrativa, Coordinador i 

Cap de servei). 
 
A més, cal fer esment de la  implicació de manera voluntària dels i les membres de  la Federació de La 
Coordinadora d’entitats i d’altres regidories que col·laboren en projectes i/o serveis específics (Punt 
Lila, per exemple, del servei de Convivència i Equitat de l’Ajuntament). 

 

 

 

 

 

https://seuelectronica.vilanova.cat/tramits/detall?id=17951
https://seuelectronica.vilanova.cat/informacio_administrativa/detallordenancafiscal?id=279012

