MANIFEST A FAVOR D’UN CENTRE CÍVIC / HOTEL D’ENTITATS A
L’ANTIC EDIFICI HOSPITAL SANT JAUME
Quan parlem de ciutats, parlem dels seus atractius turístics, la seva gastronomia, la
seva importància econòmica, la seva cultura, la seva situació geogràfica... però per
sobre de tot, parlem de la seva gent. Aquest últim actor és el que forma el teixit social
d’una ciutat, un teixit que es dinamitza i es mou a través de les entitats i associacions.
La seva tasca és desenvolupar activitats que proporcionin una conseqüència social
positiva a la gent que viu al seu entorn. Una ciutat amb associacions i entitats
involucrades en el desenvolupament estructural d’una població, és una ciutat rica,
plena, activa, moderna i creativa socialment parlant.
A Olot el teixit associatiu és molt dens: està format per desenes de col·lectius on en
cadascun hi participen desenes d’habitants. Olotines i olotins que a través del
voluntariat i la força humana dediquen part del seu temps a treballar per la seva petita
o gran entitat, pensant que la seva tasca tindrà un fi lúdic, positiu i favorable que
potenciarà i donarà vida a la seva ciutat.
La implicació de les entitats olotines amb la ciutat ha estat des de sempre un fet
irrevocable i és gràcies a elles que moltes de les activitats socials, culturals,
esportives, educatives i assistencials d’Olot es puguin portar a terme. Sense el paper
d’aquestes entitats la ciutat d’Olot no podria gaudir d’un marc organitzatiu per poder
celebrar milers d’activitats que cada dia enriqueixen el teixit social autòcton.
Actualment a Olot des de les entitats i associacions es denuncien unes mancances
que des de l’Ajuntament no se’ls dona resposta:
· Es constata que moltes entitats d’Olot no tenen un espai propi per poder
realitzar les activitats ordinàries com reunions, assemblees o gestions.
· Es constata que moltes entitats d’Olot no disposen de sales polivalents on
poder desenvolupar la seva activitat.

· Es constata que les entitats d’Olot tenen una falta d’espai comú que faciliti el
contacte, promogui el treball en xarxa i la creï sinergies entre elles.
Davant aquestes tres necessitats, des del món associatiu olotí volem demanar a
l’Ajuntament d’Olot la creació d’un Centre cívic / Hotel d’Entitats, és a dir un espai
comú que englobi:
· Un espai individual i privat per a cada entitat on poder-hi tenir la seu social.
· Espais col·lectius polivalents on es puguin portar a terme activitats pròpies de
les associacions com debats, tallers, fòrums, reunions, assajos, etc.
· Un espai que faciliti el contacte entre entitats per crear una autèntica xarxa
associativa.
Creiem, doncs, que l’emplaçament d’aquest Centre cívic / Hotel d’Entitats ha de ser
l’antic Hospital Sant Jaume d’Olot, un edifici on actualment s’estan replantejant els
seus usos. Pensem fermament que aquest és el lloc idoni per la nostra demanda, ja
que és un espai suficientment gran per encabir-hi el gran nombre d’associacions
olotines i que presenta una immillorable situació al mig de la ciutat.

ENTITATS ADHERIDES:
–

Agrupació de persones sordes de la Garrotxa

–

AEIG Nª Dona del Tura

–

ALBA. Associació de dones de la Garrotxa

–

Altrart

–

AMICS DE L'ALTA GARROTXA

–

ARRAN Garrotxa

–

Associació Aules difussió cultural Garrotxa – ACUGA

–

Associació Nens Educació Especial

–

Associació cultural OLOT.DOC

–

ADAG40

–

Associació Donadors de Sang

–

Associació El Paraigua

–

BATEGA – Banc del temps de la Garrotxa

–

CCOO

–

Sindicat d'Oficis Varis – CNT Olot

–

Escola Dansa Folkrorica Garrotxa (Esbart Olot)

–

EMPENYA'T. Coordinadora de penyes de la Garrotxa

–

Esplais de la Garrotxa

–

ESTELADA 2014

–

IDESGA

–

La Dalla Col·lectiu Feminista de la Garrotxa

–

La Garrotxa amb el Sahara

–

Greda Garrotxa

–

OFOLK ball a la plaça

–

Olotins i olotines per la convivència – UCFR

–

PB ALMOGÀVERS GARROTXINS

–

Procés Constituent Garrotxa

–

RIALLES Olot

–

UGT

–

YAGARU Associació subsaharians

