
MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL D’ALTERNATIVA D’UNITAT POPULAR  CAV-POBLE ACTIU (AUP-
CAV-PA) PER A LA RECUPERACIÓ I INSTAURACIÓ DEL SERVEI DE BAR I CAFETERIA EN EQUIPAMENTS
CULTURALS, ESPORTIUS I DE LLEURE MUNICIPALS.

D’uns  anys  ençà,  un  gran  nombre  d’equipaments  municipals  ha  deixat  d’oferir  el  servei  de  bar  i
cafeteria.  En  equipaments  culturals  com l’Ateneu o  el  Teatre  Municipal  “La  Sala”  es  va  optar  per
eliminar-los o bé substituir-los per màquines expenedores,  a pesar de la llarga reivindicació de les
entitats per mantenir aquests serveis, tal i com es pot llegir en el manifest que diverses entitats van
signar l’any 2010. En altres equipaments, com el dels pavellons de Can Rosés o la Llana mai s’ha acabat
d’implementar, i l’únic servei que existeix és, de nou, màquines expenedores.

Tanmateix,  en  alguns  espais  públics  com  places  tancades  o  parcs  hi  ha  hagut  algun  exemple
d’implantació  d’aquest  servei  però  també ha  acabat  desapareixent  sense  motiu  aparent,  com per
exemple el bar de la plaça Figueres.

Des de l’AUP creiem que els serveis de bar i cafeteria tenen un component socialitzador i dinamitzador
vital en alguns espais de la ciutat, al marge del propi servei que ofereixen.

D’altre banda, creiem que aquesta activitat i la demanda potencial generada en aquests espais pot ser
una gran oportunitat per col·lectius especialment vulnerables de la ciutat d'accedir a una oportunitat
laboral i formativa i que aquest factor podria establir-se amb clàusules socials a les licitacions properes.

En espais culturals i de participació associativa, com ara l’Ateneu, el Celler o la Torre Bassas, aquests
serveis  desenvoluparien una funció important de dinamització i  cohesió  entre les pròpies entitats,
creant un espai d’intercanvi, difusió i debat. Tanmateix, també enforteixen i complementen les pròpies
activitats programades pel propi equipament.

La proposta d’aquesta moció, integrada dins del futur pla d’equipaments i emmarcada en espais de
debat  com les  taules  de  cultura  o  espai  públic,  ha  de  poder  esdevenir  un  encaix  entre  l’aspecte
sociocultural i la viabilitat econòmica de tot projecte licitador, tenint ben present el compromís amb els
objectius socials dinamitzadors marcats dels espais, i anul·lant la premissa de que el factor econòmic és
l’únic determinant ponderatiu a l’hora de licitar.

Per tot l’anterior exposat, AUP proposa a la resta del plenari els següents acords:

1. Estudiar tècnicament la disponibilitat dels  diferents equipaments culturals, esportius, parcs i  places
tancades  per  incorporar  un  servei  de  restauració.  Crear  un  catàleg  de  equipaments  i  espais  que
defineixi les característiques físiques essencials, disponibilitat, estat actual, cost d'adequació.

2. Incorporar aquesta proposta al pla d’equipaments municipals que actualment està en fase de redacció,
fent partícips a les entitats i associacions interessades així com a tots els operadors possibles, que
s’avinguin a les fites estipulades d’objectius socials de dinamització.

3. Definir un reglament d'accés, us i explotació d'aquests espais.

4. Destinar els recursos humans i econòmics necessaris per acomplir aquest acords abans el 31 de desem-
bre de 2016.              


