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-4-Informe de resultats de l’enquesta del Procés par,cipa,u del Centre Cívic Gregal

El present informe recull  els principals resultats de la fase de proximitat del

procés  de  par,cipació  del  Centre  Cívic  Gregal,  que  tenia  com  a  objec�u

detectar quines són les necessitats de la ciutadania en relació a aquest nou

equipament per tal de tenir-les en compte a l’hora de definir els seus usos.

L’objec,u  d’aquesta  fase  era  acostar  el  projecte  a  les  persones,  en�tats  i

col·lec�us  de  l’àrea  d’influència  del  Gregal per  tal  d’explicar-ho  de  manera

propera, generar diàleg i reflexions entre l'Administració i la ciutadania i recollir

aportacions. 

Amb aquesta finalitat  es van iden,ficar una sèrie d’actors  clau que vivien o

desenvolupaven la seva ac,vitat a la zona d’influència del centre cívic i es van

generar espais de diàleg i proposta.
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Accions realitzades                                                                                    

� Trobades amb agents clau del territori

� Donar a conèixer el projecte rela1u al nou centre Cívic Gregal

� Donar a conèixer el procés de par1cipació per detectar necessitats respecte
els seus usos

� Dialogar i reflexionar amb la ciutadania

� Resoldre dubtes

� Recollir aportacions

S’han realitzat un total de 10 trobades i una visita per part de representants polí,ques als barris de la zona 
d’influència del Gregal per explicar de primera mà a la ciutadana el projecte i convidar-los a la par,cipació
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COM T’IMAGINES EL NOU CENTRE CÍVIC GREGAL



Les principals propostes estan relacionades amb establir dinàmiques col·labora,ves amb els agents de l’àrea 
d’influència, així com dinamitzar i crear xarxa al territori.
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Propostes                                                                                                   

� Relacions de col·laboració tant amb les escoles, en1tats, col·lec1us, teixit comercial, etc.

� Que les obres afec1n el menys possible a la mobilitat

� Pe1cions en relació a les obres de la via pública

� Ac1vitats que es poden realitzar als centres cívics

� Element dinamitzador del territori i creador de sinergies 

� Modular els usos de les sales per tal que en una sala es puguin compaginar diferents 
ac1vitats

� Visites escolars als centres cívics

� Realització de dinàmiques comunitàries

� Punt de trobada
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