DEBAT GENERAL
28 de febrer de 2020, al Centre Cultural Miramar
Van assistir unes 30 persones, algunes formaven part d'entitats de municipi, d'altres a títol
individual. Després d'una presentació del procés i del tema de discussió es va obrir un
torn obert de paraules sobre la distribució dels usos en els diferents espais.
A continuació es reprodueixen alguns dels comentaris que es van realitzar:
Visió general dels equipaments culturals a Sitges
•

Manca un local per a les associacions de veïns que vulguin reunir-se al centre de
Sitges i ajudi a promocionar la creació d'una associació de veïns a aquest barri.

•

Manquen espais per a joves: espais per estudiar, per reunir-se...

•

Cal adaptar la mobilitat dels accessos al palau de Miramar.

•

Els lloguers d'espais són massa cars a Sitges, i a les entitats els és impossible
assumir-ho.

•

En general, manquen espais d'assaig de música, dansa, teatre, creació i exposició
d'arts visuals...

•

Cal millorar l'accessibilitat dels espais existents.

Gestió
•

Diverses persones comenten que ja hi ha forces espais al municipi dedicats a
cultura i que caldria una millor gestió dels horaris, més transparent i oberta. Alguns
exemples concrets que es citen:
◦ Edifici del Retiro: semisoterrani de titularitat municipal poc utilitzat.
◦ L'edifici de Can Falç, es creu que està completament infrautilitzat. Podria acollir
l'hotel d'entitats.
◦ La planta superior de la Sala d'Art Estudi Vidal està infrautilitzada. Es podria
obrir aquest espai per fer-ho servir com a espai de treball per pintors i artistes.

•

Una excessiva dispersió dels equipaments requeriria molts conserges i molt
personal, millor concentrar les activitats a pocs equipaments.

•

Cal tenir present les diferents nacionalitats que conviuen a Sitges i que no s'estan
acostant a les activitats culturals.

•

Ha quedat patent que les entitats presents a la reunió estarien disposades a
compartir espais, però es creu que n'hi ha d'altres que no estarien tan disposades.

El Patronat
•

Fer ús de l'interior d'illa del Patronat.

•

Cal posar-hi un ascensor.

•

L'adequació d'aquest espai és la menys prioritària.

•

L'ús com a llibreria ha rebut opinions favorables unànimes, excepte la d'una

persona.
El Mercat Vell
•

Problemes de mobilitat si es fan grans esdeveniments: no n'hi ha lloc per aparcar.

L'Escorxador
•

Hauria de ser el primer equipament al qual es fan obres, ja que és el que menys
intervencions necessita.

•

Aquest espai hauria de ser polivalent.

•

Ara mateix es donen problemes de disponibilitat i incompatibilitat d'horaris, ja que hi
ha una gran demanda d'aquest espai, sobretot a la tarda i al vespre.

•

Les diferents entitats haurien d'autogestionar aquest espai, prèvia autorització de
l'ajuntament.

Sobre el procés
•

Una de les intervencions es queixa de la manca de difusió del procés.

•

Diverses persones agraeixen que es pregunti a la ciutadania sobre aquest aspecte.

•

Es pregunta pel pressupost previst o disponible per executar els resultats.

