MOCIÓN SOBRE A POSTA EN FUNCIONAMENTO DUN LOCAL
COMPARTIDO DE ASOCIACIONS NO MULTIUSOS DE REDONDELA.
PLENO 28 DE XUÑO 2017. ACTA 07/2017
ANTECEDENTES:
Moción do grupo AER do día 22/06/2017 con número 9.377 que se transcribe a
continuación:
“Proposta por diversas asociacións e entidades usuarias das antigas casas dos mestres e
do Multiusos da Xunqueira.
Coñecido é que a Vila de Redondela ten unha importante necesidade de cara a que as
asociacións sen sede propia poidan contar cun local onde reunirse, gardar a súa
documentación e organizar os seus eventos. A esta necesidade histórica do
asociacionismo redondelán hai que engadir no momento presente que en breve
diversas asociacións teñen que deixar de empregar as casas do mestres ante a
realización de diferentes obras.
Tendo constancia da existencia de aulas dispoñibles que se poderían destinar á creación
de aula compartida de asociacións no Multiusos da Xunqueira, e sendo conscientes do
carácter sen ánimo de lucro das entidades ás que se fai referencia e o proveito xeral que
a veciñanza de Redondela veñen obtendo das actividades destas asociacións, estase
falando dunha demanda e necesidade xusta e necesaria.
Así pois, no pleno do 3 de maio de 2017 preguntouse no pleno sobre un local
compartido de asociacións no Multiusos de Redondela, sendo a resposta dada polo
goberno local en principio positiva pero sen concretar espazos nin data de posta en
marcha:
A concelleira AMOEDO DASILVA resposta que tivéronse xuntanzas previas con todos os
colectivos e se lles explicou para amosar o interese do goberno de rehabilitar as
vivendas e se puxo de manifesto que se fixera para ocupación temporal. Explicouse de
xeito claro e conciso que poderían usar o Multiusos para o que precisasen, pero que os
espazos tiñan que ser compartidos con outros colectivos, non pode deixarse a un único
colectivo. E aos que tiñan material se lles puso a disposición a biblioteca para que se
consultase ese material. Recibirán unha comunicación formal.
Por petición das asociacións, meteuse rexistro para que se concretara de xeito
inmediato a posta en marcha dun local compartido para entidades sen ánimo de lucro. A
reposta dada polo goberno local incidía na súa dispoñibilidade para o local compartido
pero demoraba a súa posta en marcha practicamente para despois do inicio do vindeiro
curso:
En contestación o sea escrito con rexistro número 7005 temo a ben comunicarlle que de
momento non se pode concretar as aulas que podrán usar de xeito habitual en
permanente as distintas asociacions que están realizando aa suas actividades nas casas
dos mestres e que no momento en que sexa preciso podrán utilizar coordinandose con
otros cocolectivos.

As aulas do multiusos teñen distintos usos dende cursos de formación a aulas de ensaio2
para corais, rondallas, alfabetización, memoria, durante os 6 meses dos obradoiros as
clases teóricas tamen se realizan aquí, os campamentos de conciliación de Simona.
Por todo iso ten que facer se un análise en profundidade e coordinado ca concelleira
responsable do Multiusos, facer unha restructuracion con vistas o próximo curso para
que a aula que se poida usar por estos colectivos sexa permanente .
Todo o edificio contacto con acceso a wifi , e o mobiliario se dotará de un básico común
en logo cada asociación tera que dotado do que precisen para realizar a suave
actividade con normalidad en.
No momento que se podían usar os espazos se lle comunicará directamente as
asociacions interesadas e se poñera tamen en coñecemento dos grupos políticos.
Facendo unha análise en profundidade dos usos actuais das diferentes aulas e espazos
do Multiusos de Redondela obsérvase que hai diferentes posibilidades de cara a
establecer un local permanente de uso compartido apra asociacións. Obsérvanse varios
espazos con usos escasos e puntuais e outros nos que os usos que presentan poden ser
derivados a outras aulas. Así habería na actualidade dispoñibilidade nos seguintes
espazos:
-Planta 1 –D: Aula de Informática
-Planta 2 – C: Espazo 23
Ambos espazos de dimensións intermedias, polo que a instalacións de asociacións sería
limitado. Non obstantes, os seguintes espazos poderían albergar perfectamente o futuro
local compartido de asociacións por ter un tamaño máis apropiado:
-Planta 0 – A: Espazo 01. Con varios usos que se poderían distribuír aos espazos
02 -03 -05.
-Planta 0 – I: Espazo 05. Empregado para xuntanzas numerosas de carácter
puntual.
Visto que o goberno local vai comezar coa análise da posta en marcha deste local
compartido para dentro duns meses, ao que hai que engadir demoras diversas que
sempre acontecen, observamos un excesivo retraso para parecer a súa apertura e con
iso, á ubicación no local compartido das entidades interesadas en facer uso del e
xestionalo de xeito comprometido. Engadindo que diversas entidades que facían uso de
pequenos espazos no Multiusos procederon a retirarse por sentirse desprazados, Xente
Titiriteira ou Alen Nós, e que si que precisan xa dun espazo compartido amplo e ben
dotado. Engadindo que diversas entidades que están establecidas nas antigas Casas dos
Mestres teñen que reubicarse canto antes, polo que un local compartido no Multiusos é
xa unha necesidade para que poidan seguir facendo as súas funcións sociais e culturais.
Por estes motivos, propoñemos os seguintes ACORDOS:
1.- Que de xeito inmediato se concrete unha aula do Multiusos da Xunqueira (Espazo 01
ou 05) para asociacións mediante xestión compartida e auto organizada, propoñendo
como a posibilidade máis interesante, ao contar con almacén e acceso exterior, a
coñecida como Aula da Cafetería (Espazo 01). Notificarase da dispoñibilidade ás
entidades interesadas mediante escrito oficial do concello.

2.- Que no mes de agosto, unha vez remate o programa de conciliación de verán, poidan
as asociacións empezar a facer uso desta aula compartida.
3.- Que se dote a susodita aula de acceso a internet, conexión telefónica e mesas e sillas
para facilitar a organización básica das entidades que a van a empregar como sede
permanente e xestionada conxuntamente.
4.- No que respecta ás entidades que se atopan nas antigas casas dos mestres, estas non
abandonarán a súa actual ubicación mentres non se implemente o estipulado nos
acordos anteriores.”

VOTACIÓN E ACORDO.Instada a votación da moción anteriormente transcrita, apróbase por maioria dos
concelleiros/as, sendo 10 votos a favor (5 do PSdeG-PSOE, 3 de AER, 1 do BNG e 1 da
concelleira non adscrita) e 9 votos en contra (do PP).
A sra Amoedo Dasilva matiza o voto en contra do GPM do PP manifestando que a proposta de
acordos contida na moción non pode levarse a cabo pola inmediatez coa que se propón a súa
execución ata ter claros os calendarios e programación.

