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1. INTRODUCCIÓ AL TALLER: CONTEXT, DINÀMICA PARTICIPATIVA I ASSISTÈNCIA
CONTEXT I OBJECTIUS DEL TALLER
El Consell de Menorca va engegar el projecte de reforma de la planta baixa i el soterrani de
l’edifici de Ca l’Avi. Per tal de definir els usos futurs d’aquest espai, es va obrir un procés
participatiu al conjunt de la ciutadania i les entitats de Ciutadella i Menorca per recollir les
aportacions de la ciutadania i les entitats per tenirEles en compte en la designació dels usos
futurs de l’espai. Les aportacions es van recollir a través d’un concurs d’idees obert entre el 10
de juny i el 7 de juliol de 2017.
Un cop finalitzat el concurs d’idees, es va realitzar un taller participatiu per reunir tots els
participants i altres persones i entitats expressament convidades per contrastar les diverses
propostes i acordar conjuntament els criteris i recomanacions a tenir en compte a l’hora de
decidir els nous usos de l’espai. Els objectius específics del taller eren:
• Presentar les aportacions efectuades al Concurs d’idees
• Contrastar i sintetitzar les propostes recollides al Concurs d’idees
• Identificar criteris clau i propostes majoritàries sobre l’ús futur de Ca l’Avi
El present informe recull les aportacions efectuades durant el concurs d’idees, així com les
conclusions dels grups de debat que es van reunir durant el taller.

PROGRAMA DEL TALLER I DINÀMICA PARTICIPATIVA
El taller es va estructurar seguint el següent programa:
Acreditacions i benvinguda als participants. Objectius
10.00h

Cristina Gómez, consellera de Serveis Generals, Participació Ciutadana i
Habitatge del Consell Insular de Menorca.
Laura Anglada, regidora de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca de
Projecte de ciutat, Participació Ciutadana i Igualtat.

10.10h

Exposició dels resultats del concurs d’idees: propostes recollides
A càrrec d’Irene Navarro, Espai TReS · Territori i Responsabilitat Social

10.45h

Treball en grups simultanis per sintetitzar propostes

12.00h

Pausa c cafè

12:10h

Posada en comú: síntesi de les aportacions i consensos detectats

12.30h

Tancament del taller
A càrrec de Cristina Gómez
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Durant la primera part del taller es van presentar les 34 propostes recollides durant el concurs
d’idees del procés participatiu ]vegeu Annex 2 amb la relació completa de les propostes
presentades^. Després d’aquesta presentació, la regidora de l’Ajuntament de Ciutadella de
Menorca de Projecte de ciutat, Participació Ciutadana i Igualtat, Laura Anglada, va explicar
alguns dels projectes de ciutat que ja donaven resposta a algunes de les demandes recollides
durant el concurs d’idees. Concretament, la creació d’un museu dedicat a la festa de Sant Joan, i
l’habilitació d’un espai per a l’Escola Municipal de Música.
Pel que fa a la dinàmica participativa, en la 2a part del taller ]a partir de les 10:45h^, els
assistents es van dividir en tres grups ]grup vermell, grup verd i grup blau^ per tal de debatre,
per separat, quin ús futur consideraven més adequat, tenint en compte totes les aportacions del
concurs d’idees.

Fotografia1. Moment inicial
de la jornada amb els
parlaments del CIMe i
l’Ajuntament de Ciutadella
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ASSISTÈNCIA
A la jornada hi van assistir 28 participants ]vegeu també l’Annex 1 amb el llistat complet de les
persones^, amb la següent distribució de perfils:
Figura 1. Nombre de participants segons perfils

El grup més nombrós de participants ]quasi la meitat^ va assistir al taller a títol individual. El
següent grup més representat va ser el dels moviments associatius, especialment de caràcter
cultural. Finalment, és de destacar la presència de 4 persones vinculades a l’activitat i lleure
juvenil, i 4 persones relacionades amb l’activitat econòmica a Menorca.
Pel que fa al sexe dels participants, quasi dues terceres parts eren homes ]figura 2^.
Figura 2. Participants al taller, per sexe
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2. RESULTATS GRUP 1: ESPAI INTERACTIU PER LA CREACIÓ CULTURAL
El debat es va iniciar amb una ronda d’intervencions individuals on cada agent es va presentar i
va comentar quina era, o havia estat, la seva proposta. Durant aquests primers parlaments es va
constatar que dos dels agents havien presentat al concurs propostes molt treballades i
extensament desenvolupades. La majoria de la resta d’agents no havien fet propostes al concurs
i van exposar la seva opinió per primera vegada. Tot i la diversitat de desenvolupament de les
aportacions, totes van coincidir en ser activitats de caire cultural o social.
La conversa va incidir molt en el model de gestió i, a partir d’aquest, es va anar visualitzant un
determinat caràcter del futur equipament fins arribar a concretar els seus espais i possibles usos
concrets.

CATEGORIA D’ÚS
Tots els agents van coincidir en proposar un espai amb un marcat caràcter social i cultural.

AGENTS IMPLICATS
En tot moment el debat va considerar que els principals agents implicats havien de ser les
diferents entitats i associacions culturals existents a la ciutat. També es va parlar d’implicar als
joves d’entre 16 i 18 anys i que una fundació pogués ser la futura gestora de l’espai. Les
administracions no van ser esmentades com a possibles agents implicats.
•!

Entitats i Associacions Culturals
Tothom va coincidir en que l’espai s’havia d’oferir a entitats i associacions culturals per
convertirEse en un lloc on programar les seves activitats i propiciar la seva interacció.

•!

Fundació Ciutadella Cultura
Un agent va proposar que la Fundació Ciutadella Cultura es pogués convertir en l’ens gestor
del futur l’equipament. No obstant, abans caldria canviar els seus estatuts i ampliarEse a
altres expressions artístiques més enllà de les arts escèniques i els museus. En general es va
valorar com a positiu que una fundació participi en la futura gestió, pel fet que pot aportar
recursos d’empreses o altres àmbits privats.

•!

Joves 16c18 anys
Es va proposar que el futur espai generés activitats, especialment d’oci nocturn, per a joves
d’entre 16 i 18 anys, un col·lectiu que sembla que actualment té poca oferta cultural al
municipi.
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BENEFICIARIS
En tot moment es va parlar que l’equipament havia d’estar obert a tothom i, a través d’una
gestió complexa i intensa, donar cabuda a quantes més activitats millor. En concret, les
converses van destacar dos col·lectius:
•!

Comerciants
Un agent va comentar que calia considerar que les activitats del futur equipament ajudessin
a dinamitzar el centre històric i, per tant, el seu comerç.

•!

Escoles
Es va donar importància a considerar les escoles com unes usuàries molt importants del
futur equipament. A més, en horaris que podrien complementarEse perfectament amb els
de les associacions i entitats, que serien més aviat de vespre i nit.

DESCRIPCIÓ
La concreció de les activitats a desenvolupar al futur equipament o el seu caràcter no es va
realitzar fins al final del debat, després de parlar molt del seu model de gestió i les seves
necessitats. Es van apuntar quines haurien de ser les seves característiques principals i alguns
espais que serien necessaris:
•!

Oferta cultural àmplia, un espai obert a tothom
Des del principi del debat es va constatar l’interès en fer un espai amb una àmplia i variada
oferta d’activitats dirigides al major nombre de persones que fos possible.

•!

Fomentar la interacció entre associacions i entitats
Es va donar molta importància a que aquest futur espai facilités la interacció i l’intercanvi
entre les seves entitats i associacions usuàries. Programant activitats conjuntes, intercanviant
coneixement i unint esforços per ajudar a superar l’excessiu individualisme amb que moltes
vegades s’actua a la ciutat.

•!

Espai adaptable, molt polivalent
Un repte important del futur equipament serà la seva compartimentació flexible. El grup va
apuntar la necessitat de, per poder donar cabuda al màxim nombre d’activitats, subEdividir
l’espai ]especialment el soterrani^ amb elements mòbils per generar diferents espais i no
perdre la gran sala quasi diàfana d’avui dia. A més, caldrà ferEho garantint un correcte
aïllament acústic entre zones i atenent als requeriments formals que imposen les columnes i
els arcs existents.
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•!

Un espai complementari a d’altres de la ciutat
Es va proposar que el futur equipament tingués espais i programés activitats que
complementessin d’altres ja existents a la ciutat. Per exemple, es va demanar que existís al
soterrani un magatzem per complementar la, sembla que deficient, dotació que tindrà el
futur teatre d’es Born.

•!

A planta baixa una zona d’atenció al públic i informació
Es va parlar de la necessitat de disposar a l’entrada un taulell d’informació i atenció on es
facilités la programació cultural del propi equipament i, per extensió, de la resta de la ciutat i
l’illa.

•!

Als altells, unes oficines
Els participants al grup van demanar que no s’enderroquessin els actuals altells on hi havia
les oficines de l’antiga ferreteria Savi. Així es disposaria de més superfície útil i un lloc on
ubicar les futures oficines de l’equipament. En aquest sentit, es va preguntar si al local de
planta baixa es podria fer un forjat per duplicar la seva superfície.

•!

Al soterrani, un/s petit/s taller/s
Per donar suport a moltes activitats que es podrien programar o per ajudar al correcte
manteniment de l’edifici, es va proposar que al soterrani hi hagués un petit taller, o més
d’un.

•!

Aula oberta
Es va parlar de la possibilitat de fer actes formatius, d’entendre també l’espai com un gran
espai d’aprenentatge i creació de coneixement.

NECESSITATS
Diferents intervencions van proposar que l’espai es dotés amb oficines per la seva gestió. Altres
intervencions van remarcar la necessitat de solucionar correctament la seva accessibilitat i la
possibilitat d’utilitzar la plaça de l’exterior.
•!

Oficines
Tots els agents van estar d’acord en que estaria bé que el futur equipament tingués les
seves pròpies oficines. Un petit espai des d’on programar les seves activitats i on tenir un
petit arxiu. Es va proposar no enderrocar els altells existents, on precisament estaven
ubicades les antigues oficines de la ferreteria Savi.

•!

Accessibilitat
Igual consens va generar la intervenció que va apuntar la necessitat de solucionar
correctament l’accessibilitat a tots els espais del futur equipament.
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•!

Plaça de la Catedral
Es va apuntar l’oportunitat ]més que necessitat^ de poder programar moltes activitats del
futur equipament a la plaça de la Catedral que té al davant. Incorporant des del principi
aquest cèntric i generós espai en la gestió de l’equipament.

MODEL DE GESTIÓ
Després d’un ampli debat es va consensuar la idea que els futurs espais de Ca l’Avi es podrien
gestionar amb un model compartit entre les administracions ]departament de cultura de
l’Ajuntament i el CIMe^ i una fundació formada per totes les entitats i associacions culturals
existents al municipi.
En concret, un agent va proposar que la Fundació Ciutadella Cultura, canviant els seus estatuts
i ampliantEse a altres àmbits més enllà dels museus i les arts escèniques, es fes càrrec de la
gestió del futur equipament.
En aquest sentit, es va valorar com a positiu, per garantir la sostenibilitat del projecte, que
l’empresa privada o altres ens privats poguessin aportar recursos econòmics per la gestió de
l’equipament actuant com mecenes a través de l’esmenada Fundació.
La Fundació s’encarregaria de gestionar totes les entrades i sol·licituds d’ús.
A més, per facilitar la gestió, es va parlar de la necessitat de que una única persona es fes càrrec
de les claus de l’edifici.
En relació amb la gestió, es va parlar de la possibilitat de que les entitats i associacions que
vulguin utilitzar els espais del futur equipament, paguin una certa quantitat per poderEho fer.
Així es podrien cobrir, total o parcialment, els costos dels subministraments i garantir el correcte
manteniment de l’immoble.
Es va donar importància a buscar la implicació i les sinergies amb el comerç local per poder
programar activitats conjuntes, coordinar horaris... etc i que tot plegat ajudi a donar més vida al
casc antic.

TEMPORALITZACIÓ
Es va parlar de la necessitat d’aprofitar l’equipament tot el que es pugui, programant activitats
durant tot el dia. Als matins es podrien fer tallers per gent gran i/o per escoles, al vespre
activitats de tot tipus i les nits del cap de setmana preparar una oferta d’oci pels joves entre 16 i
18 anys.
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3. RESULTATS GRUP 2: CENTRE CÍVIC
El debat del grup va començar amb una breu exposició de cadascun dels participants de la
proposta a grans trets que farien 9o havien fet, en cas d’haver participat al concurs d’idees= per
Ca l’Avi. Molts d’ells, pensaven en un espai de Museu, però més dinamitzat, més enfocat
temàticament, i d’altres amb per exemple l’Escola de Música, donat el precedent que hi ha al
mateix edifici. Les dues opcions, no obstant, havien estat comentades des de l’Ajuntament com
a propostes amb projecte en d’altres localitzacions, fet que va determinar un canvi en el debat al
grup, passant a partir d’aquí a coincidir amb una proposta més propera a un centre cívic, que
fos node d’activitat durant tot l’any i per a tots els públics, amb participació d’entitats i
associacions del municipi i del conjunt de l’illa.

CATEGORIA D’ÚS
Tots els assistents van coincidir a categoritzar la proposta com a centre cívic, donantLli a la
vegada aquest mateix títol.

AGENTS IMPLICATS
Els participants al grup van coincidir majoritàriament amb els principals agents implicats en la
proposta, tot i que van matisar el caire de la participació d’aquests.
•!

Múltiples agents implicats clau, però amb participació diferenciada
Els participants al grup van voler matisar la participació dels agents implicats en la proposta,
en tant que alguns dels agents poden o han de ser també agents que aporten pressupost,
mentre que d’altres han de tenir una participació o implicació diferent.
Així, van apuntar la necessitat que el Consell Insular de Menorca fos un dels agents clau
implicats, amb responsabilitats i pressupost. En una línia similar estaria l’Ajuntament de
Ciutadella. I amb un altre nivell d’implicació i responsabilitat, però també amb una
important participació, els assistents hi van situar el teixit associatiu de l’illa.

•!

Dubtes sobre la participació d’iniciatives privades
Es va generar debat amb la proposta per part d’un dels assistents de la participació
d’iniciatives privades, caixes i fundacions. No tots els assistents hi van estar d’acord.

BENEFICIARIS
L’equipament hauria d’estar obert a tothom, especialment a la gent jove i a la gent gran, per tal
que puguin gaudir d’activitats de proximitat. Aquests dos són els col·lectius que presenten més
dèficits d’espais específics per a ells.
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DESCRIPCIÓ
Els participants, després de molt debat, van anar elaborant una proposta, principalment a partir
de consensuar les necessitats a cobrir i les possibilitats de l’espai de Ca l’Avi. Així mateix, van
desenvolupar una proposta de centre cívic, amb el fet innovador que sigui el mateix teixit
associatiu de l’illa el que proposi, programi i fins a les seves possibilitats gestioni i coordini les
activitats a dur a terme, esdevenint un espai compartit i ple d’activitats pròpies i interessants per
públics diferents.
•!

Un centre cívic amb una proposta d’activitats variada, proposada i programada per les
mateixes associacions de l’illa
Els assistents van estar d’acord en que la proposta d’activitats del centre cívic plantejat, més
que venir donada per l’ens que el gestioni, ha de venir proposada i programada per part del
teixit associatiu de l’illa. D’aquesta manera, s’incorporava a la proposta aspectes més
dinàmics de les propostes de museu i/o de formació fetes inicialment durant el concurs,
com per exemple tallers de gastronomia i producte local, música, etc. A la vegada que
permet a les entitats disposar d’un espai on programar tallers propis, que passin a ser
d’interès general, per tots els públics, etc.
La proposta assegura una col·laboració en la gestió de l’espai, cada entitat en la mesura de
les seves possibilitats, i una activitat variada, continuada i diversa en quant a usuaris.

•!

Un centre d’activitat per a tothom i durant tot l’any
L’Espai de Ca l’Avi, com a centre cívic, tindria activitat durant tot l’any, permetent la
dinamització del centre de Ciutadella, demanada per part de veïns i veïnes, i comerciants.
Així mateix, la proposta variada d’activitats per part de diferents entitats amb diferent tipus
d’usuaris, hauria de permetre cobrir moltes necessitats per públics de diferent edat i
condició, i fins i tot permetre i afavorir l’intercanvi entre generacions.

•!

Crear un espai d’activitats per als joves
Tot i que no tots els assistents van estar del tot d’acord, sí que la majoria va fer esment a la
necessitat de promoure espais i activitats per a la gent jove, que justament durant el mesos
d’hivern té poca oferta lúdica o educativa, fora dels espais formals.

NECESSITATS
Dotar el centre d’una gerència i recursos, així com trobar exemples de fora sobre com han de
ser, funcionar i estar organitzats i gestionats aquests tipus de centres cívics, van ser les dos
principals necessitats detectades.
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•!

Dotar el centre cívic d’una gerència pròpia, personal i pressupost
Entre els participants hi va haver un acord important en destacar la necessitat de disposar
d’una gerència pròpia de l’espai, que en permeti la gestió eficient i una dinamització
constant. Tot i que no es va arribar a detallar del tot en el debat, sí que es va apuntar que la
gerència podria ser una de les responsabilitats del Consell Insular de Menorca com a agent
implicat en la proposta. Com a altres necessitats molt vinculades, està la de dotar de
personal i pressupost a l’espai, tot i que no es va arribar a debatre sobre xifres.

•!

Mirar exemples sobre com funcionen altres centres cívics similars arreu
Un darrer apunt del debat, i en línia de constatar que no hi ha experiència prèvia d’aquest
tipus de centres cívics a l’illa de Menorca, va ser la necessitat de buscar referències,
exemples sobre com s’han configurat, gestionat i dinamitzat centres d’aquestes
característiques o similars arreu, per tal d’extreure’n coneixements i bones pràctiques a
aplicar, abans de començar a tirarLho endavant.

MODEL DE GESTIÓ
Els participants van coincidir a definir el model de gestió el centre cívic com a públic, ara bé
amb la col·laboració del teixit associatiu, en tant que programador d’activitats.

TEMPORALITZACIÓ
Es preveia que el nou ús de Ca l’Avi podria estar ja actiu cap al 2018, esdevenint un model
d’activitat i ús permanent.
No obstant, sí que es va fer referència a la necessitat abans apuntada, de buscar exemples i
informació per tal d’aplicarLlos i així garantir la bona posada en funcionament i el seu èxit.
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4. RESULTATS GRUP 3: CENTRE CÍVIC CA SAVI
El tercer grup simultani va començar el debat amb una ronda de presentacions en la qual cada
participant mostrava la seva preferència pel que fa a la categoria d’ús que havia d’acollir Ca l’Avi.
Ja amb aquest primer posicionament es va copsar el consens entre quasi bé tots els participants
respecte la necessitat d’un espai obert a la ciutadania i les entitats de ciutadella, sota la fórmula
d’un centre cívic o cultural.

CATEGORIA D’ÚS
Tots els assistents van coincidir a categoritzar la proposta a cavall entre un centre cívic i un
espai cultural, dues categories que els participants al grup van considerar que estaven molt
relacionades. Segons els participants, la fórmula del centre cívic, força consolidada en altres
ciutats Fcom Barcelona, per exempleI, no s’ha desenvolupat a Menorca, de manera que Ca l’Avi
representava una oportunitat d’innovar a l’illa en aquest tipus d’equipaments.

AGENTS IMPLICATS
Els principals agents que haurien d’impulsar el nou Centre Cívic Ca Savi eren, segons els
participants, les administracions públiques competents, i concretament:
•!

El Consell Insular de Menorca com a propietari i impulsor principal
Així com el Consell és qui ostenta la titularitat de l’espai de Ca l’Avi així com l’impulsor de la
seva transformació futura, el grup considerava que el Consell és qui hauria de liderar els
nous usos a dur a terme a l’espai.

•!

L’Ajuntament de Ciutadella, com a col·laborador i facilitador
Igualment, l’Ajuntament de Ciutadella no es pot desentendre de la gestió de l’equipament, i
hauria de col·laborarOhi, coordinant les activitats de l’espai amb les que es fan en
equipaments de titularitat municipal.

BENEFICIARIS
El grup va coincidir en considerar que l’equipament havia d’estar obert a tothom. Així, tota la
ciutadania i teixit associatiu n’hauria de poder disposar i gaudir.
•!

La ciutadania en general, especialment el segment més jove
El nou Centre Cívic Ca Savi hauria de ser un espai accessible per a tots els públics, però
hauria d’oferir activitats culturals i de lleure especialment per al públic més jove, ja que és el
segment de població que gaudeix de menys oferta especialitzada.
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•!

Les entitats de Ciutadella i Menorca, sense exclusivitats
L’espai hauria d’estar a disposició de qualsevol associació de Menorca, però sense generar
uns aprofitaments en exclusiva que poguessin hipotecar l’ús de l’espai per altres col·lectius.
Per això, la cessió d’espais a entitats, si n’hi hagués, hauria de ser sempre temporal.

DESCRIPCIÓ
El Centre Cívic Ca Savi hauria de ser un espai de dinamització cultural i social del centre de
Ciutadella, que “doni vida” i activitat a aquesta zona de la ciutat, especialment fora de la
temporada d’estiu. El nou espai hauria de donar resposta a necessitats que altres espais i centres
de l’illa no ofereixen. Especialment, els participants consideraven que el nou equipament no
havia de solaparOse amb d’altres com la Casa de la Cultura. Cas Padres, o Sant Miquel.
El grup va debatre a fons el tipus d’activitats que caldria impulsar al Centre Cívic Ca Savi, tal com
es detalla a continuació:
•!

La creativitat, un fil conductor de totes les activitats de Ca Savi
Com si d’un paraigua es tractés, totes les activitats impulsades de Ca Savi haurien de tenir
en comú l’impuls de la creativitat, i ser a la vegada creatives. Aquesta creativitat seria
aplicable a activitats culturals, artístiques, empresarials, associatives...

•!

Espai de recursos per a les arts escèniques
Alguns participants van apuntar que Ca Savi podria oferir espais per als grups de teatre i
circ de l’illa, per poderOhi assajar, oferir formació, i preparar vestuaris, escenografia, i altres
tasques vinculades a les arts escèniques i que actualment no disposen d’espais per ferOho.

•!

Un programa regular de cursos, tallers, xerrades, audiovisuals
L’espai podria desenvolupar una agenda d’activitats obertes a tots els públics, amb una
oferta de formació, activitats culturals, debats, activitats de desenvolupament personal...

•!

Espai de trobada per afavorir l’intercanvi i el treball en xarxa
Ca Savi podria ser un espai de reunió per a joves, gent gran i altres col·lectius. També hauria
de ser un espai on entitats diverses poguessin col·laborar en projectes compartits.

NECESSITATS
Per tal de poder exercir com a centre cívic, l’espai hauria de transformarOse des del punt de vista
estructural, i també s’hauria de dotar de recursos suficients.
•!

Un espai modular i adaptable a les necessitats de cada moment
Des del punt de vista arquitectònic, Ca l’Avi hauria de poder dividirOse en espais més petits
per a usos concrets, i també permetre la celebració d’actes de més gran escala, aprofitant
tot l’espai diàfan del soterrani.
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•!

Accés adaptat i universal
El nou equipament haurà de complir escrupolosament amb la normativa d’accessibilitat.

•!

Oficines, recepció i serveis adequats
Per tal de poder acollir un equip tècnic i oferir uns serveis de qualitat, l’equipament haurà de
disposar d’alguns espais d’oficina i recepció, i també uns serveis adequats a la quantitat de
visitants que espera acollir l’equipament.

•!

Tenir en compte la proximitat de la Catedral a l’hora de plantejar activitats
L’espai exterior de l’edifici presenta un gran potencial per desenvoluparOhi activitats, però
també és un espai de valor històric que cal respectar.

•!

Finançament per part de l’administració, però també per part dels mateixos usuaris
Tot i que es considera que el gruix del finançament ha de provenir principalment de
l’administració, alguns participants consideraven que la cessió d’espais dins de Ca Savi
podria anar acompanyat d’un petit cost simbòlic que ajudés al manteniment de l’espai, i a
generar una consciència que els espais públics també es financen entre tots.

MODEL DE GESTIÓ
Els participants van debatre el model de gestió de l’equipament, donant importància tant a la
capacitat tècnica de l’equip que porti l’equipament, com la necessitat de tenir en compte les
inquietuds i punts de vista de tots els seus usuaris.
•!

Un equip tècnic propi
Ca l’Avi ha de disposar d’un equip tècnic especialitzat i amb capacitat per programar i dur a
terme activitats, a la vegada que afavoreixi la dinamització social de l’espai.

•!

Una gestió participativa i coresponsable
L’equip tècnic de Ca l’Avi hauria de capacitar els usuaris de l’equipament, i especialment les
entitats, per a que fessin propostes d’activitats a l’equipament, de manera que la pròpia
gestió de l’espai fos participativa i generés compromís entre tots els usuaris.

TEMPORALITZACIÓ
Pel que fa a la temporització, els participants del grup no van establir dates de posada en
funcionament del nou equipament, però sí que van demanar que, un cop en marxa, es dissenyés
un calendari que distribuís les activitats per tal de rendibilitzar al màxim l’espai. Una altra
manera d’assegurar un ús continu de l’espai era, segons els participants, que les activitats que
s’hi fessin fossin puntuals, i no permanents, per impedir que s’hipotequés per l’ús exclusiu d’uns
pocs usuaris. Aquesta dinàmica s’hauria de fixar des del primer dia per no generar conflictes.
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5. ALGUNES CONCLUSIONS DEL CONCURS D’IDEES
Aquest concurs d’idees ha permès obtenir una gran quantitat d’aportacions sobre el futur de
l’espai de Ca l’Avi. Sigui pel seu grau de consens o per la constatació de la seva importància, del
concurs se’n poden extreure les següents aportacions clau:
Consens per un centre cívic a Ca l’Avi
La trentena d’assistents al taller van coincidir en demanar que l’equipament insular es dediqués
a acollir activitats obertes a tots els públics, sota la fórmula d’un centre cívic o cultural. Segons
els assistents, es tractaria del primer centre del seu tipus en tota l’illa.
Un espai que dinamitzi el centre de la ciutat
Aquest nou espai hauria de generar un dinamisme ciutadà al centre de Ciutadella, quelcom
força necessari especialment durant els mesos d’hivern.
Un equipament per a activitats diverses
L’espai hauria d’acollir una gran diversitat d’activitats: tallers, cursos, activitats culturals,
artístiques... a l’abast de totes les edats i per tot tipus de públics.
Un espai per a la trobada i el treball en xarxa entre entitats de Menorca
Les entitats de l’illa haurien de tenir un paper protagonista en la dinamització de Ca l’Avi, tant
per l’impuls d’activitats per formar part del programa de l’equipament, com per a que sigui un
espai de trobada entre totes elles per tal de treballar en projectes compartits.
El model de gestió futura de l’espai, un debat obert
La gestió futura de l’equipament va generar aportacions en diverses direccions. Algun grup
apostava clarament per una gestió especialitzada per part d’un equip tècnic, mentre que altres
grups apostaven més per una gestió col·laborativa amb entitats de l’illa. Aquest aspecte
requerirà, molt segurament, més debat i en més profunditat per tal de poder concretar el model
de gestió definitiu de l’equipament, així com una recerca d’exemples d’equipaments en altres
ciutats JbenchmarkingK.
El futur de Ca l’Avi genera interès entre tots els participants
El futur de Ca l’Avi va generar un gran interès entre tots els assistents, com ho demostra
l’elevada participació i la gran quantitat d’aportacions proposades pels participants. Cal destacar
que aquest interès es manté des de la sessió de presentació del procés, el passat 10 de juny,
amb una seixantena de participants.
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Posada en comú dels resultats dels grups de debat simultanis

Foto de grup, al final del taller

20

ANNEX 1: PARTICIPANTS AL TALLER
Tot seguit es llisten els 28 assistents al taller, dividits segons els tres grups assignats:
Nom i cognoms

Institució/Entitat/Empresa

Antonio Martínez

Centre Juvenil Salesià Gent Jove

Carlos Santamaria
Isaac Melis
Joan Moll JVicepresidentK
Josep Piris
Maria Bagur
Mariàngels Moles
Rafel Cortés Fernandez
Siscu Riudavets Truyol
Bep Allès
Dolores Gaimundi
Fernando Olmo
Isabel Garcia
Laura Anglada Alpista
Laura Florit Nin
Macià Coll Moll
Miquel Anglada Marqués
Nora Moll
Pepe Mascaró
Andreu Cardona
Andreu Forcada Rebassa
Eva Adserías Requena
Gabriel Masquida
Mari Genestar
Maricruz Larraia
Pau Marquès Seguí
Pepe Mascaró
Toni Aguiló Talatavul

MenorcaLab
Jazz Obert
ASCOME
Ferreteria SAVI
Consell Edu Escolar Municip

Grup

Esplai Ciutadella
dlc.cat
Associació Fra Roger
Ferreteria SAVI
A títol individual
"La Unión Hace la Fuerza"
A títol individual
Ciutadella Antiga
A títol individual
Associació de Veïns
Centre Municipl d'Art
Director Escola de Música
President Consell Infantil
Davinci Art i Esport, Associació Cultural b S'Espai de Circ
Foment de Menorca
Cercle teatre
A títol individual
A títol individual
PsM
MenorcaLab

FACILITADORS

Rol

Ferran Vizoso
Irene Navarro
Xavier Sabaté

Dinamitzador grup blau
Dinamitzadora grup verd
Dinamitzador grup vermell
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ANNEX 2: PROPOSTES PRESENTADES AL CONCURS D’IDEES
TÍTOL: CASAL DE GENT JOVE
DESCRIPCIÓ

CENTRE CÍVIC

LOCALITZACIÓ

Els al·lots i al·lotes de Ciutadella podrien tenir un espai per poder
trobarbse i passar estones junts fent activitats lúdiques o gaudir de
espectacles i festes per ells.

PLANTA
BAIXA
SOTERRANI

!
!

DESTINATARIS/BENEFICIARIS
INFANTS

JOVES

!

!

FAMÍLIES

GENT GRAN

ACTIVITATS/USOS PROPOSATS
EDUCATIUS I
DIVULGATIUS

LÚDICS O
RECREATIUS

CULTURALS O
ARTÍSTICS

!

!

SOCIALS O
COMUNITARIS

ESPORTIUS I
DE SALUT

Codi: 61

TÍTOL: CENTRE CÍVIC CIUTADELLA
DESCRIPCIÓ

CENTRE CÍVIC

LOCALITZACIÓ

Tallers, dansa, ioga, pintura, gent gran, per fillets, espais disponibles
per a associacions, etc. Projeccions a preus populars.
Gestionat per Consell o una entitat privada, a través d'un conveni.

PLANTA
BAIXA
SOTERRANI

!
!

DESTINATARIS/BENEFICIARIS
INFANTS

JOVES

FAMÍLIES

GENT GRAN

!

!

!

!

ACTIVITATS/USOS PROPOSATS
EDUCATIUS I
DIVULGATIUS

LÚDICS O
RECREATIUS

CULTURALS O
ARTÍSTICS

SOCIALS O
COMUNITARIS

!

!

!

!

ESPORTIUS I
DE SALUT

*Altres: Informació històrica
Codi: 62
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TÍTOL: SUMINISTRES SOCIOCULTURALS PER A LA
ALTRES
COMUNITAT
DESCRIPCIÓ
LOCALITZACIÓ
Creació de participació ciutadana, magatzem.

PLANTA
BAIXA
SOTERRANI

!
!

DESTINATARIS/BENEFICIARIS
INFANTS

JOVES

FAMÍLIES

GENT GRAN

!

!

!

!

*Altres: Agents socioculturals de Ciutadella i també de tota Menorca.

ACTIVITATS/USOS PROPOSATS
EDUCATIUS I
DIVULGATIUS

LÚDICS O
RECREATIUS

CULTURALS O
ARTÍSTICS

!

!

!

SOCIALS O
COMUNITARIS

ESPORTIUS I
DE SALUT

Codi: 63

TÍTOL: ESPAI CIUTADÀ
DESCRIPCIÓ

ESPAI CULTURAL

LOCALITZACIÓ

Un auditori en primer lloc, sala on es puguin fer conferències, projectar
pel·lícules, documentals, etc.

PLANTA
BAIXA
SOTERRANI

!
!

DESTINATARIS/BENEFICIARIS
INFANTS

JOVES

FAMÍLIES

GENT GRAN

!

!

!

!

ACTIVITATS/USOS PROPOSATS
EDUCATIUS I
DIVULGATIUS

LÚDICS O
RECREATIUS

CULTURALS O
ARTÍSTICS

!

!

!

SOCIALS O
COMUNITARIS

ESPORTIUS I
DE SALUT

Codi: 65
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TÍTOL: CENTRE CULTURAL SAVIS
DESCRIPCIÓ

ESPAI CULTURAL

LOCALITZACIÓ

Un espai polivalent per a bar, concerts, llibreria, sala d'exposicions,
conferències i manifestacions culturals per promoure la cultura de l'illa
i donar oportunitats sobretot als joves.

PLANTA
BAIXA
SOTERRANI

!
!

DESTINATARIS/BENEFICIARIS
INFANTS

JOVES

FAMÍLIES

GENT GRAN

!

!

!

!

ACTIVITATS/USOS PROPOSATS
EDUCATIUS I
DIVULGATIUS

LÚDICS O
RECREATIUS

CULTURALS O
ARTÍSTICS

SOCIALS O
COMUNITARIS

!

!

!

!

ESPORTIUS I
DE SALUT

Codi: 66

TÍTOL: MUSEU DE LES FESTES DE MENORCA
DESCRIPCIÓ

MUSEU

LOCALITZACIÓ

Un museu amb totes ses festes explicades. On tenguin cabuda una
mostra des folklore de Menorca, gegants, caixers, protocols i bandes
de música.

PLANTA
BAIXA
SOTERRANI

!
!

DESTINATARIS/BENEFICIARIS
INFANTS

JOVES

FAMÍLIES

GENT GRAN

!

!

!

!

ACTIVITATS/USOS PROPOSATS
EDUCATIUS I
DIVULGATIUS

!

LÚDICS O
RECREATIUS

CULTURALS O
ARTÍSTICS

SOCIALS O
COMUNITARIS

ESPORTIUS I
DE SALUT

!

Codi: 67
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TÍTOL: FOMENT DE LA CREATIVITAT
DESCRIPCIÓ

ESPAI CULTURAL

LOCALITZACIÓ

Es tractaria d'una plataforma on es donés cabuda a totes aquelles
activitats, xerrades i tallers que fomentessin la creativitat en totes les
seves vessants Jeducatives, empresarials i de lleureK.

PLANTA
BAIXA

!

SOTERRANI

DESTINATARIS/BENEFICIARIS
INFANTS

JOVES

FAMÍLIES

GENT GRAN

!

!

!

!

ACTIVITATS/USOS PROPOSATS
EDUCATIUS I
DIVULGATIUS

LÚDICS O
RECREATIUS

!

!

CULTURALS O
ARTÍSTICS

SOCIALS O
COMUNITARIS

ESPORTIUS I
DE SALUT

!

Codi: 68

TÍTOL: CIUTAT ENCANTADA
DESCRIPCIÓ

MUSEU

LOCALITZACIÓ

Exposició permanent, Joan Pons, Festes de Sant Joan, pintors JTorrent,
QuetglasK, escriptors, etc. Gent de Ciutadella que hagi fet alguna cosa
especial, Jaume Bagur Arnau, etc.

PLANTA
BAIXA
SOTERRANI

!
!

DESTINATARIS/BENEFICIARIS
INFANTS

JOVES

FAMÍLIES

GENT GRAN

!

!

!

!

ACTIVITATS/USOS PROPOSATS
EDUCATIUS I
DIVULGATIUS

LÚDICS O
RECREATIUS

CULTURALS O
ARTÍSTICS

SOCIALS O
COMUNITARIS

ESPORTIUS I
DE SALUT

!
Codi: 69
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TÍTOL: CASA DE LA MÚSICA DE MENORCA
DESCRIPCIÓ

ESPAI DE FORMACIÓ

LOCALITZACIÓ

S'hauria d'incloure el conjunt de l'edifici, i crear un equipament de
l'escala que el poble necessita, no fer només una part.
Es necessita una escola de música digne, amb espais per a
representacions, actuacions, espais on els infants i adults puguin
aprendre i gaudir, un espai per a la banda de música.
Un tot per a tots.

PLANTA
BAIXA
SOTERRANI

!
!

DESTINATARIS/BENEFICIARIS
INFANTS

JOVES

FAMÍLIES

GENT GRAN

!

!

!

!

ACTIVITATS/USOS PROPOSATS
EDUCATIUS I
DIVULGATIUS

LÚDICS O
RECREATIUS

CULTURALS O
ARTÍSTICS

SOCIALS O
COMUNITARIS

!

!

!

!

ESPORTIUS I
DE SALUT

Codi: 71

TÍTOL: APORTACIONS VEÏNALS INTERACTIVES bAVIc
DESCRIPCIÓ

ESPAI CULTURAL

LOCALITZACIÓ

És una proposta objectiva fonamentada amb necessitats i estudi en
diferents àmbits socials i culturals.
És una proposta que integra diferents necessitats de Ciutadella i
Menorca, amb les arts escèniques com a eix catalitzador.

PLANTA
BAIXA
SOTERRANI

!
!

DESTINATARIS/BENEFICIARIS
INFANTS

JOVES

FAMÍLIES

GENT GRAN

!

!

!

!

*Altres: Agents culturals, entitats, associacions, administracions i altres poblacions

ACTIVITATS/USOS PROPOSATS
EDUCATIUS I
DIVULGATIUS

LÚDICS O
RECREATIUS

CULTURALS O
ARTÍSTICS

SOCIALS O
COMUNITARIS

ESPORTIUS I
DE SALUT

!

!

!

!

!

*Altres: Participatius, cooperatius, valors, estudis, ecològiques, reciclatge, etc.
Codi: 78, 79 I DOCUMENT
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TÍTOL: AUDITORI
DESCRIPCIÓ

ESPAI CULTURAL

LOCALITZACIÓ

Cosa molt necessària per un poble.

PLANTA
BAIXA
SOTERRANI

!
!

DESTINATARIS/BENEFICIARIS
INFANTS

JOVES

FAMÍLIES

GENT GRAN

!

!

!

!

ACTIVITATS/USOS PROPOSATS
EDUCATIUS I
DIVULGATIUS

LÚDICS O
RECREATIUS

CULTURALS O
ARTÍSTICS

SOCIALS O
COMUNITARIS

ESPORTIUS I
DE SALUT

!
Codi: 81

TÍTOL: ESCOLA DE MÚSICA
DESCRIPCIÓ

ESPAI DE FORMACIÓ

LOCALITZACIÓ

L'escola de música millora l'ambient del poble durant els mesos més
durs.

PLANTA
BAIXA
SOTERRANI

!
!

DESTINATARIS/BENEFICIARIS
INFANTS

JOVES

FAMÍLIES

GENT GRAN

!

!

!

!

*Altres: comerciants i vida al poble

ACTIVITATS/USOS PROPOSATS
EDUCATIUS I
DIVULGATIUS

LÚDICS O
RECREATIUS

CULTURALS O
ARTÍSTICS

SOCIALS O
COMUNITARIS

!

!

!

!

ESPORTIUS I
DE SALUT

Codi: 83
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TÍTOL: CENTRE D'INTERPRETACIÓ DE LA CULTURA I
MUSEU
FESTA DE CIUTADELLA
DESCRIPCIÓ
LOCALITZACIÓ
La idea és tornar a Ciutadella un espai, el de l'antiga Sexagenaria, que
serveixi per mostrar les nostres tradicions i costums a través d'imatges,
etc., de la Festa de Sant Joan i indústries de calçat i bijuteria. Seria a
l'hora un lloc per atresorar els materials i fotografies relacionats amb la
festa i la tradició. Evidentment s'enfoca cap a tothom, el visitant perquè
pot conèixer millor el lloc que visita i el ciutadellenc perquè el serveix
de memòria col·lectiva.

PLANTA
BAIXA
SOTERRANI

!
!

DESTINATARIS/BENEFICIARIS
INFANTS

JOVES

FAMÍLIES

GENT GRAN

!

!

!

!

ACTIVITATS/USOS PROPOSATS
EDUCATIUS I
DIVULGATIUS

LÚDICS O
RECREATIUS

CULTURALS O
ARTÍSTICS

!

SOCIALS O
COMUNITARIS

ESPORTIUS I
DE SALUT

!

Codi: 88

TALLER DE
FABRICACIÓ

TÍTOL: BOTIGA D’ARTESANIA DE MENORCA
DESCRIPCIÓ

LOCALITZACIÓ
PLANTA
BAIXA

Botiga artesania de Menorca

!

SOTERRANI

DESTINATARIS/BENEFICIARIS
INFANTS

JOVES

FAMÍLIES

GENT GRAN

!

!

!

!

ACTIVITATS/USOS PROPOSATS
EDUCATIUS I
DIVULGATIUS

LÚDICS O
RECREATIUS

CULTURALS O
ARTÍSTICS

SOCIALS O
COMUNITARIS

ESPORTIUS I
DE SALUT

!
Codi: 89
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TÍTOL: ESCOLA DE MÚSICA
DESCRIPCIÓ

ESPAI DE FORMACIÓ

LOCALITZACIÓ

Dalt l'edifici està dedicat a una part de l'Escola de Música Municipal.
L'escola, pendent de reubicarbse per manca d'espai, si s'ajuntés a Ca
l'Avi i la part baixa on està el CIMe actualment tindria espai suficient. I
generaria un important flux de gent al centre de Ciutadella els mesos
més magres de l'any. Açò donaria vida a un poble desert a l'hivern i es
solucionaria el tema de l'EMM. L'actual CIMe, podria situarbse a Can
Saura que encara està en procés de saber que s'hi posarà exactament.

PLANTA
BAIXA
SOTERRANI

!
!

DESTINATARIS/BENEFICIARIS
INFANTS

JOVES

FAMÍLIES

!

!

!

GENT GRAN

*Altres: comerciants

ACTIVITATS/USOS PROPOSATS
EDUCATIUS I
DIVULGATIUS

LÚDICS O
RECREATIUS

CULTURALS O
ARTÍSTICS

!

!

!

SOCIALS O
COMUNITARIS

ESPORTIUS I
DE SALUT

Codi: 90

TÍTOL: CENTRE D’INTERPRETACIÓ DE LES FESTES DE
MUSEU
SANT JOAN
DESCRIPCIÓ
LOCALITZACIÓ
Tenir un espai per veure totes les carotes indultades a més de mostrar
la historia de les festes de Sant Joan i altres festes de l’illa.

PLANTA
BAIXA

!

SOTERRANI

DESTINATARIS/BENEFICIARIS
INFANTS

JOVES

FAMÍLIES

GENT GRAN

!

!

!

!

*Altres: també al turisme

ACTIVITATS/USOS PROPOSATS
EDUCATIUS I
DIVULGATIUS

!

LÚDICS O
RECREATIUS

CULTURALS O
ARTÍSTICS

SOCIALS O
COMUNITARIS

ESPORTIUS I
DE SALUT

!

Codi: 92
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TÍTOL: CENTRE D’INTERPRETACIÓ I MEMÒRIA DE LES
MUSEU
FESTES DE SANT JOAN
DESCRIPCIÓ
LOCALITZACIÓ
Objectius: aK Un espai que centralitzi la informació i història de les
Festes de Sant Joan; bK Preservar el patrimoni cultural; cK Donar valor
als protagonistes; dK Donar a conèixer la Festa als visitants; eK
Aconseguir el respecte a les festes mitjançant el coneixement
Aquest centre té dues línies d'actuació que poden compartir espai o
exposarbse en espais diferents: 1K INTERPRETACIÓ: donar a conèixer i
entendre la tradició de les festes de Sant Joan, el funcionament i tots
els seus actes; 2K MEMÒRIA: informació històrica dels seus
protagonistes, llocs, vestuari, els elements principals i la seva evolució
històrica.

PLANTA
BAIXA
SOTERRANI

!
!

DESTINATARIS/BENEFICIARIS
INFANTS

JOVES

FAMÍLIES

GENT GRAN

!

!

!

!

*Altres: Visitants i estudiosos de les festes de Sant Joan a Ciutadella

ACTIVITATS/USOS PROPOSATS
EDUCATIUS I
DIVULGATIUS

LÚDICS O
RECREATIUS

CULTURALS O
ARTÍSTICS

SOCIALS O
COMUNITARIS

ESPORTIUS I
DE SALUT

!
Codi: 93 I DOCUMENT
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TÍTOL: MUSEU DEL PRODUCTE I LA GASTRONOMIA DE
MUSEU
MENORCA
DESCRIPCIÓ
LOCALITZACIÓ
Espai expositiu que fes un recorregut pels orígens i evolució de la
gastronomia, amb apartats dedicats a la salsa maonesa, a la cuina
marinera, a la del la pagesia, a la senyorial. Per tal que el producte fos
el protagonista, amb audiovisuals on es projectessin vídeos sobre
producte, receptes, documentals, etc. El museu podria estar dotat
d'una aula o espai per a demostracions, presentacions de producte,
cursos, conferències, xerrades. No es necessitaria molt d’espai perquè
la idea és irradiar l’interès dels visitants cap a activitats i visites a la
resta de l’illa. Seria un punt per a fomentar la venda de producte de
Menorca
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TÍTOL: MUSEU DE SANT JOAN
DESCRIPCIÓ

MUSEU

LOCALITZACIÓ

Exposició Permanent sobre la Festa de Sant Joan de Ciutadella. Donar
a conèixer l'arrel i l'essència d'aquesta festa tant popularitzada. Provem
de crear consciència a la gent de que la Festa és dels Cavallers, de la
gent que fa feina al camp, i que la resta del poble som només simples
convidats. L'objectiu d'aquesta Exposició és que tant els/les
Menorquins/es com els turistes coneguin de ben a prop la tradició del
poble i mostrar part de la historia de la festa.
L'exposició consistiria en un recorregut per les diferents parts de la
festa, destacant aquelles coses que no estan a l'abast de tothom.

PLANTA
BAIXA
SOTERRANI

!
!

DESTINATARIS/BENEFICIARIS
INFANTS

JOVES

FAMÍLIES

GENT GRAN

!

!

!

!

*Altres: Curiosos de les Festes de Sant Joan
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TÍTOL: MUSEU DE SANT JOAN
DESCRIPCIÓ

MUSEU

LOCALITZACIÓ

Mantenir(l'actual(estructura,(i(a(la(part(del(soterrani(condicionar(un(
espai(per(instal2lar(unes(sales(de(projecció,(on(es(projectarien(unes(
pel2lícules(sobre(les(festes.(Museu(estàtic(i(dinàmic.(Estàtic(per(
exposar(material(històric(de(la(festa;(i(dinàmic,(perquè(podria(ser(un(
edifici(on(hi(hagués(diferents(espais(que(servissin(de(punt(de(trobada(
pels(diferents(col2lectius(relacionats(amb(les(festes.(Espai(condicionat(
per(ferEhi(xerrades,(col2loquis,(etc.,(local(viu(i(relacionat(amb(la(festa.((
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TÍTOL: CA L’AVI, PUNT DE TROBADA CIUTADANA
DESCRIPCIÓ

CENTRE CÍVIC

LOCALITZACIÓ

Proposam que Ca l’Avi sigui un espai de trobada per les APIMES de
Ciutadella, per reunirbse i realitzar diverses activitats. L’ús també podria
ser extensible a APIMES d’altres municipis, per activitats puntuals. Per
què les APIMES? Perquè són l’entitat que recull la major part de la
població Jpares, mares, infants i jovesK, però a més pensam que fruit de
la relació i col·laboració, es podrien desenvolupar activitats per tota la
família, englobant així a tota la població
Idees d’activitats: coworking, suport a la gestió, activitats lúdiques i
culturals, formació i conferències.
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TÍTOL: MÚSICA A CIUTADELLA
DESCRIPCIÓ

ESPAI DE FORMACIÓ

LOCALITZACIÓ

L’espai de s'escola de música actual queda petit i Ca l’Avi queda a prop
i seria un bon espai per posar més classes.
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TÍTOL: MUSEU MUNICIPAL DE CIUTADELLA
DESCRIPCIÓ

MUSEU

LOCALITZACIÓ

Proposo traslladar el Museu Municipal de Ciutadella a aquest gran
espai, que permetria exposar gran part del material que a dia d’avui
resta guardat. L’emplaçament és immillorable, tant perquè es troba en
el punt neuràlgic de la ciutat, com perquè permet organitzar un
recorregut de visites. És a dir, es podria proporcionar una entrada que
permetés visitar altres edificis d’interès cultural, com la Catedral. A més,
amb un major espai es podria desenvolupar una exposició més
didàctica i atractiva per incrementar l’interès i la comprensió de la
història del nostre municipi. Seria una bona manera d’apropar al poble
i als visitants la cultura i la història de Ciutadella.
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TÍTOL: ESPAI GASTRONÒMIC I MUSEU DE SANT JOAN
DESCRIPCIÓ

MUSEU

LOCALITZACIÓ

Espai extens, amb història i situació emblemàtica a dins el casc antic.
Crec que la seva funció, en primer lloc, ha de ser autosuficient, encara
que açò no ha de ser la finalitat, sinó un mitjà. Pens en un espai
gastronòmic que el faci rendible, vinculat amb el museu permanent de
Sant Joan i, alhora, que aquest sigui clau de la pròpia història de
Ciutadella i la idiosincràsia dels ciutadellencs.
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*Altres: Gastronòmic
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TÍTOL: ATENEU DE CIUTADELLA PEL SEGLE XXI
DESCRIPCIÓ

ESPAI CULTURAL

LOCALITZACIÓ

En el pasado a parte de Ferretería fue Universidad y el Ayuntamiento
de esta ciudad.
En el año 2017 y debido a las circunstancias y avatares del destino, el
local para el que se piden ideas, y según las experiencias y normas, y
viendo el pasado que fue Universidad y Ayuntamiento, y con los
avatares de la Guerra Civil, ferretería, sería el Ateneo de Ciutadella para
el futuro, o sea el siglo XXI.
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TÍTOL: CENTRE LÚDICOgEDUCATIU PER INFANTS I
CENTRE CÍVIC
JOVES
DESCRIPCIÓ
LOCALITZACIÓ
Convertir Ca S’Avi en un punt de trobada recolzat pel CIME i
l’Ajuntament de Ciutadella enfocat a millorar i aglutinar l’oferta
lúdicobsocial dels infants i joves menorquins.
Arrel de l’atorgament per part d’Unicef el 17 d’octubre de 2016, del
títol de Ciutat Amiga de la Infància a Ciutadella.

PLANTA
BAIXA
SOTERRANI

!
!

DESTINATARIS/BENEFICIARIS
INFANTS

JOVES

FAMÍLIES

GENT GRAN

!

!

!

!

ACTIVITATS/USOS PROPOSATS
EDUCATIUS I
DIVULGATIUS

LÚDICS O
RECREATIUS

CULTURALS O
ARTÍSTICS

SOCIALS O
COMUNITARIS

!

!

!

!

ESPORTIUS I
DE SALUT

Codi: 103 I DOCUMENT

37

TÍTOL:

ESPAI
CA
L’AVI
bESPAI
D’ARTESANIA/WORKSHOP/CRAFTSMANSHIP

TALLER

DESCRIPCIÓ

TALLER DE
FABRICACIÓ

LOCALITZACIÓ

Espacio de trabajo colaborativo JcoworkingK de artesanos y artistas,
exhibición pública de artesanía de Menorca y punto de referencia civil
de participación ciudadana activa.
Eje regenerativo del "Mercado Artesano Plaça de la Catedral",
promoviendo actividades culturales y de ocio para que el ciudadano/a
pasee por su entorno todo el año. Acción participativa y sostenible, de
utilización de lo común, colaborando a dinamizar, JreKhabitar la ciudad
de Ciutadella y empoderar al artesano como patrimonio cultural
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*Altres: Artistas y artesanos, turistes, vecinos/as
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*Altres: Espacio de trabajo, exposición de productos de artesanía Jmuchas especialidadesK, exposición
temporal a disposición de empresas y entidades; Aulabespacio polivalente participativo
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TÍTOL: EQUIPAMENTS
FORMACIÓ
DESCRIPCIÓ

PER

A

ACTIVITATS

DE

ESPAI DE FORMACIÓ

LOCALITZACIÓ

A Ciutadella el CIM té mancances d'espais i equipaments per dur a
terme activitats de formació. Principalment executa programes SOIB
vinculats a certificats de professionalitat, però també es poden
organitzar altres formacions més curtes i dinàmiques.
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TÍTOL: RADIO MUNICIPAL ASSOCIATIVA
DESCRIPCIÓ

ALTRES

LOCALITZACIÓ

El soterrani de Ca Savi sembla un lloc adequat per la instal·lació d'una
ràdio associativa, impulsada des de la institució, amb el suport de
l'Ajuntament de Ciutadella i autogestionada, en tot cas, per un
col·lectiu autònom a la pròpia institució.
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*Altres: Associacions, persones amb risc de exclusió. Una ràdio associativa sense ànim de
lucre, amb el suport institucional, permet cohesionar diferents grups i col·lectius i informar a
la ciutadania.
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TÍTOL: COWORKING “CA SAVI 2.0”
DESCRIPCIÓ

ALTRES

LOCALITZACIÓ

Vincular l'espai de Ca Savi a una proposta de treball compartit
JcoworkingK per emprenedors del sector de les noves tecnologies,
internet, comunicació, etc. Permetria facilitar la creació d'empreses 2.0
als joves, compartir despeses i feines de manera col·laborativa, creant
per tant xarxa, i també aprofitant les característiques de l'espai per
oferir formació, activitats, etc., relacionades amb les noves tecnologies.
Vindria ser com una petita incubadora d'empreses tecnològiques
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TÍTOL: CEDIR L’ESPAI
DESCRIPCIÓ

ALTRES

LOCALITZACIÓ

Cedir l'espai a una entitat privada. Estalvi pel Consell de despeses en
relació a l'espai.
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TÍTOL: MUSEU DE SANT JOAN O DE PERSONATGES
MUSEU
MENORQUINS
DESCRIPCIÓ
LOCALITZACIÓ
Creim que es poble de Ciutadella està en deute amb sa seua festa més
gran, sa més antiga de Menorca i una de ses celebracions més
antigues d'Espanya i d'Europa. Que s'edifici de Ca Savi servesqui per
donar forma an aquest Museu de Sant Joan, que doni a conèixer tots
aquells aspectes històrics, culturals, religiosos i socials de sa nostra
festa, que van molt més enllà de s'alcohol i sa festa, així com diverses
anècdotes o aspectes d'interès social pes nostro poble. Com
alternativa, un Museu d'Il·lustes Personatges Menorquins, on hi
tenguin cabuda tots aquells menorquins que a lo llarg de s'història han
destacat per qualque gesta o mèrits en concret.
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TÍTOL: CASAL D’ENTITATS. PROJECTE COLgABORA
DESCRIPCIÓ

ALTRES

LOCALITZACIÓ

Proposta d´ús pel local de ca SAVI partint d'una idea del concepte de
coworking Jespai de treball per a professionals o empreses K i
complementantbla amb un espai per també entitats sense ànim de
lucre Jassociacions, ONG, fundacions, etc.K.
Es tractaria d'un espai versàtil per donar cabuda a les necessitats
logístiques, de formació, d'assesorament, de dinamització...que puguin
tenir petits emprenedors Jnous o en procésK i també el teixit associatiu
de Menorca. Un espai dinamitzat per una persona que fos responsable
de la seva gestió i de fomentar la cooperació i aliances entre les
associacions i les empreses, i entre els dos àmbits, és a dir, aliances
internes i externes.
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TÍTOL:

CENTRE
D’INTERPRETACIÓ
PERMANENT DE LA CULTURA

O

EXPOSICIÓ

DESCRIPCIÓ

MUSEU

LOCALITZACIÓ

Una oportunitat de donarbho a conèixer a tothom, d'aquí i de fora.
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