EQUIP DE SO PER L’EQUIPAMENT “LA NAU”
Proposta presentada per:
Noelia Pueyo Ramos en representació de l’Ateneu de Barberà
Justificació:
Barberà té la sort de comptar amb un ampli i potent teixit associatiu juvenil
que entre altres objectius, persegueix oferir una alternativa d’oci al jovent de
la ciutat. Gràcies a una llarga reivindicació, l’any 2011 es va inaugurar
l’equipament juvenil “La Nau”, situat al carrer Arquimedes número 8. Des
d’aleshores aquest equipament ha acollit diferent tipus d’activitats,
principalment concerts organitzats per entitats juvenils barberenques.
Aquests esdeveniments són un element fonamental en la socialització del
jovent de la ciutat, que gràcies a poder gaudir d’una oferta d’oci local,
reforcen el seu sentiment de pertinença i compromís comunitari. Són una
oportunitat per aquelles persones que tenen més dificultats per desplaçar-se.
Alhora que són una alternativa a l’ús del cotxe durant la nit, amb el risc
associat que suposa.
Descripció:
El fet que “La Nau” no compti amb un equip de so i llums propi, implica el seu
lloguer cada cop que es vol fer una activitat en aquest espai. Tenir-ne un de
propi suposaria que la programació de “La Nau” estaria menys condicionada
per les limitacions pressupostàries i així l’equipament “La Nau” podria oferir
una programació millor adaptada a les demandes de les entitats que
inverteixen temps i ganes en organitzar activitats per a la ciutadania.
Persones destinatàries:
La gestora de La Nau: la Gestora, formada per diferents entitats juvenils i
l’Ajuntament de Barberà del Vallès, és l’encarregada de gestionar i coordinar
les diferents demandes i necessitats d’ús de l’espai. Comptar amb aquest
equip facilitaria aquestes gestions i possibilitaria augmentar el nombre
d’activitats musicals.

Població Jove de Barberà: com a principal usuari de “La Nau”.
Altres entitats de Barberà: que, en determinades situacions, podrien comptar
amb aquest equip sense haver de fer l’esforç econòmic de llogar-lo.
El conjunt de la població de Barberà: que gaudeix de les activitats
organitzades al carrer, pel que, en algunes situacions, es podria fer servir
aquest equip de so.
Pressupost:
29.538,11€

