
RESUM PLA USOS CC VIRGÍNIA AMPOSTA (15/09/2022) 

 

Totes les parts interessades s’han pogut fer una idea del funcionament final de 

l’equipament i de la utilitat i la demanda dels diferents espais. 

Activitats realitzades: 

 

1. Visites E1DOS a l’equipament i reunions amb l’Ajuntament per obtenir 

informació i documentació per la redacció del pla d’usos. 

 

2. Taules de presentació (febrer 2022): per donar a conèixer el procés 

participatiu als diferents membre de la comunitat (taules dels diferents 

departaments): 

 3 de febrer: Comissió de Participació 

 7 de febrer: Taula de Barris 

 9 de febrer: Consell de la Gent Gran 

 10 de febrer: Taula de solidaritat (es va anul·lar per falta de 

quòrum) 

 16 de febrer: Taula de d’Igualtat 

 16 de març Taula de Cultura 

 A la taula d’Esports es va informar del procés per correu electrònic, 

prèvia consulta amb el tècnic d’esports. 

 

3. Entrevistes amb els tècnics municipals (febrer 2022): establir els 

paràmetres òptims del procés participatiu i del futur ús del Casal 

Tècnics entrevistats: 

 Participació 

 Joventut i Gent Gran 

 Igualtat 

 Cultura 

 Esports 

 Solidaritat (no es va poder fer) 



4. Qüestionari (març 2022): fer constar per escrit els interessos, dubtes i 

inquietuds de les entitats en relació a l’ús i funcionament del futur CC 

Virgínia Amposta, així com poder quantificar les entitats interessades en 

ser usuàries del CC. 

Es va enviar a un total de 78 entitats de 6 taules/departaments: 

 14 de Participació 

 9 de Gent Gran 

 6 d’Igualtat 

 22 de Cultura 

 18 d’Esports 

 9 de Solidaritat  

Van respondre 23 entitats. 

 

5. Visites exploratòries (desembre de 2021 i març de 2022): 

 

 20 i 27 de desembre 3 visites: amb E1DOS, grup motor inicial i 

entitats culturals 

 15 i 17 de març novament amb el grup motor original i entitats (total 

40 persones) 

 

6. Tallers (abril de 2022): es van inscriure un total de 8 entitats i van assistir 

un total de 21 persones. 

 4 d’abril: Taller Imaginem (10 persones) 

 7 d’abril: Taller propostes (11 persones) 

 

7. Retorn a entitats dels resultats de tot el pla d’usos: 4 de juliol de 2022 

Van assistir 16 entitats (32 persones) 


