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Opina sobre els usos de Can Bagaria
Si té alguna idea o proposta per Can Bagaria, descrigui-la breuement.
A continuació us presentem els resultats de l’enquesta per conèixer l’opinió dels
ciutadans i les ciutadanes de Cornellà respecte les propostes presentades per la
ciutadania, entitats i de l’àmbit educatiu i institucional a l’entorn dels serveis que en un
futur hagi d’aplegar el complex patrimonial de Can Bagaria.
En l’enquesta han participat un total de 247 persones que han emès un total de 648
vots; cadascuna de els persones podien escollir un màxim de 3 de les idees i projectes
viables recollits en les procés participació previ. Els projectes que han rebut més
suports, classificades per àmbits, han estat:
•

•
•

Àmbit Educatiu: Centre de formació artística (arts plàstiques, teatre, arts visuals
i cultura contemporània), Escola d’oficis, Centre pel desenvolupament de les
ciències en educació infantil i primària, Espai de formació, coneixement i
coworking per a l’emprenedoria i Espai d’oferta complementària d’educació
infantil.
Àmbit Social i Cultural: Centre Cívic, Equipament per a l’atenció de la gent gran,
Museu i Espais multidisciplinar per a la realització d’assajos i producció cultural.
Àmbit Esportiu: Espai esportiu municipal, Creació d’un espai de pràctica
d’exercici físic i cultura del moviment.

En la pregunta oberta Si té alguna idea o proposta per Can Bagaria, s’han rebut un
total de 41 propostes.
Les propostes, per tipologia són:
•

•
•

Algunes propostes plantegen dedicar aquest espai a l’art, l’artesania, tallers
d’arts plàstiques, un centre d’ensenyament d’arts escèniques, música i dansa i,
inclús, hi ha alguna proposta per habilitar un espai per a grups de dansa.
També hi ha propostes que demanen donar-li un ús esportiu a l’equipament,
instal·lant una piscina, un gimnàs municipal i/o un rocòdrom.
Altres propostes plantejades són biblioteques, museus, sala cultural polivalent i
espais per les entitats.
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•

A més distància, hi ha propostes per instal·lar una zona de jocs per nens, zona
verda, espai per impartir cursos de balls de saló i algun espai d’atenció a la
gent.

Idees i projectes viables recollits en el procés participatiu

EDUCACIÓ. - Centre de formació artística (arts plàstiques, teatre, arts visuals i cultura contemporània)
SOCIAL I CULTURAL. - Centre cívic.
EDUCACIÓ. - Escola d’oficis.
ESPORTIU. - Espai esportiu municipal.
RECREATIU. - Centre de lleure comunitari.
EDUCACIÓ. - Centre pel desenvolupament de les ciències en educació infantil i primària.
SOCIAL I CULTURAL. - Equipament per a l’atenció de la gent gran.
SOCIAL I CULTURAL. - Museu (història de la indústria, informàtica i videojoc, tendències estètiques).
ESPORTIU. - Creació d’un espai de pràctica d’exercici físic i cultura del moviment.
EDUCACIÓ. - Espai de formació, coneixement i coworking per a l’emprenedoria.
EDUCACIÓ. - Espai d’oferta complementària d’educació infantil.
SOCIAL I CULTURAL. - Espais multidisciplinar per a la realització d’assajos i producció cultural.
SOCIAL I CULTURAL. - Cessió d’espais a entitats culturals per la realització de les seves activitats.
RECREATIU. - Sala polivalent per a celebracions i activitats de gran format per a entitats de la ciutat.
SOCIAL I CULTURAL. - Naus obertes per les produccions escèniques.
SOCIAL I CULTURAL. - Tallers d’Arts Plàstiques.
SOCIAL I CULTURAL. - Equipament complementari per atenció de Salut Mental.
EDUCACIÓ. - Espai de formació personal a través del circ i la gimnàstica.
SOCIAL I CULTURAL. - Centre pel foment de la lectura i la creació literària.
SOCIAL I CULTURAL. - Centre d’Interpretació d’Art Contemporani.
SOCIAL I CULTURAL. - Espai per a entitats relacionades amb la salut.
ESPORTIU. - Pista esportiva.
PÚBLIC-ADMINISTRATIU. - Oficina Municipal d’Informació.
SOCIAL I CULTURAL. - Centre pel desenvolupament de l’autonomia personal.
SOCIAL I CULTURAL. - Espai d’artesania.
SOCIAL I CULTURAL. - Centre per les relacions personals i intergeneracionals.

votsValids
78
43
42
41
40
37
33
33
31
29
24
23
21
20
20
19
18
15
13
12
11
11
10
8
8
8
648
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Si té alguna idea o proposta per Can Bagaria, descrigui-la breuement: Propostes presentades.

Tacheles Convertir l´espai en un lloc de referència per a l´art, artesania, però a la vegada oci nocturn natiu més cultural, com va ser la famosa casa okupa Tacheles de Berlin... Un lloc on els
artistes feien i venien les seves obres sense intermediaris, a l´hora que havia un bar a l´aire lliure amb música indie que atreia a locals i turistes per igual a un lloc emblemàtic. Una oportunitat per
1 posicionar Cornellà més enllà de locals tipus Malalts de festa, etc. i atreure turisme de qualitat
Centre d’informació i conscienciació a la població (o secció pertanyent a un possible museu tal i com s’indica a una de les opcions) sobre la necessitat del reciclatge, l’estima a la natura, les
2 energies renovables, la sostenibilitat mediambiental i la mobilitat segons la necessitat de cada ciutadà i quin mètode de transport utilitzar, per posar alguns exemples del que es pretén proposar.
CREC QUE ES NECESARI L´INSTALACIO DE LA ESCOLA DE MUSICA A CAN BAGARIA I L´INCLOSIÓ A TOTS ELS COL.LECTIUS COM UN CONSERVATORI. EN LA MEVA OPINIÓ VEIG LA NECESITAT
3 D´UNA INSTALACIÓ ESPORTIVA I/O PISCINA COBERTA,JA QUE TOTES LES QUE SON ESTÀN MASSA LLUNY DELS VEINS DEL PADRO.
TALLERES DE ARTES PLÁSTICAS Hacer talleres para artístas plásticos. Espacios adecuados y disponibles para la ciudadanía de Cornellá dónde puedan desarrollar su actividad artística. Potenciar el
4 arte y la diversidad cultural. No disponemos de espacios-talleres disponibles para pintores, escultores,vídeo arte...
El museo de matemáticas es demasiado extenso para un lugar tan pequeño como es el Palacio Can Mercader, se podría ir a una de las naves que son muy grandes y cabria mas gente y también
5 esta bien situado por el tema de aparcamiento y transporte publico.
Desconec si l´espai ho permet, però el barri necessita molt una piscina i gimnàs municipal, on les persones del barri (especialment nens i gent gran) puguin anar a practicar esport. Els altres
gimnasos i piscines municipals -i privades!!- de la ciutat agafen lluny i amb combinacions de transport públic més aviat escasses (només hi podem arribar amb els autobusos 94 i 95, amb
6 freqüència de pas i volta per la ciutat eterna). UN punt de lectura de la XBC també estaria bé.
Creo que el mejor uso es el Social y cultural o educación, en algunas de sus variantes, aunque cabe mencionar que creo que es la zona con menor instalaciones deportivas de toda la ciudad.
7 Comentar que como Oficina Municipal de Información...no entio como no lo es ya Can Maragall...sobretodo después de la rehabilitación que se le hizo.
Sala cultural polivalente: Conciertos de grupos locales para darlos a conocer y grupos de fuera de la ciudad (Baix Llobregat por ejemplo) Exposiciones de arte (ejemplo alumnos o nuevos artistas
8 emergentes) Talleres de corta o larga duración (relacionados con las artes:música, pintura etc Talleres fomentando el reciclaje y/o punto de reciclaje
Crec que Cornellà es una ciutat ple de cultura i entitat que tiren avant . L´espai de Can Bagaria seria ideal per fer un centre d´entitats culturals i condicionar per que els ciutadans, escoles, etc
9 puguin venir a fer visites
10 Sala de concerts i de sales d´assaig per músics i bandes locals. A preu i condicions realment assequibles (no com davant del Llobregat centre...)
11 Ya está previsto hacer la escuela de música no?
12 Creación de un rocodromo indoor, aparte de can mercader (que es exterior) hay muy poca oferta de rocodromos en cornellà.

13
14
15
16

17
18
19
20
21
22

23

ESPAI DE DANSA La meva proposta: habilitar un espai per a que els gups de dansa (hip hop, urbana, locking, etc.) que hi ha a la ciutat puguin trobar-se per assajar les seves coreografies.
Actualment, no n’hi ha, i, si n’hi ha, tenen preus que els joves no poden pagar. Per tant, proposo que hi hagi un espai de dansa a Can Bagueria. Maricarme Arias Blanco mcarmenabyahoo. Es
EDUCACIÓ- Espai d´entreteniment i oci de franc per totes les edats del municipi
CINE DE BARRIO, TEATRO Y CIRCO.
SOCIAL: Espacio de estudios, investigación y puesta en marcha de acciones para la mejora del estado medioambiental en todo el termino.
Zona verde. Indepientemente de la actividad que se desarrolle dentro de los edicios, sería perfecto poder disfrutar de un parque/jardin donde poder ir a pasear o a respirar aire. Eso si yo sin
duda y dado al despreciable bandalismo, lo haría con un horario controlado de apertura y cierre. Creo que sería una manera de proteger este maravilloso patrimonio y además la manera de que
cualquier ciudadano pueda didfrutar de un espacio de relax y desconexión . Muchas gracias por escunos !
M´agradaria fer un "chikipark" tipus el de gavà, amb monitors que vigilin als nens i un bar per als pares .
Estaria bé tenir un espai on poder fer grups de conversa d´idiomes. Ara mateix a Cornellà no hi ha i la gent queda en els bars per poder practicar. Podria ser tipus (a través d´un registre) reserva
d´espais o potser com a les biblioteques amb un coordinador.
A Cornellà necessitem espais per afrontar l´enorme quantitat de gent gran de la ciutat i els pocs equipaments adreçats a ells. La meva proposta és un centre residencial per a la gent gran. A més,
sabem que el futur de la nostra societat és una piràmide invertida amb població cada cop més envellida.
Laboratori de la Creativitat. Fomentar i estimular la creativitat en les diferents vessant de la creació. Activitats adreçades als joves, tallers per a infants que es poden dirigir a les escoles i als
adults que vulguin treure la seva part creativa.
-Centre d´enseyament d´arts escèniques, música i dansa. Crec que Cornellà com a ciutat no té encara una infraestructura que albergui l´ensenyament artístic en la seva globalitat. Penso que
seria un bon lloc on els joves puguin formar-se i estudiar aques
CONNECTING SOCIETY: Sala d´exposicions on s´ofereixin ponències de diferents tipus: científiques (TGM, TFG, tesis doctorals, etc.), empresa (projectes de consultoria, etc.) i d´altres. L´objectiu
principal és oferir a la ciutadania la possibilitat de conèixer els diferents treballs científics i/o experiències laborals que es duen a terme a la realitat. Alhora es podrien fer sales de coworking per
tal d´explotar aquelles idees/ponències que despertin més interès en la audiència.

24 NOMBRE DEL CENTRO ESPAINOVA ....
Salut Mental Comunitària: Que la Salut Mental sigui un projecte d´implilcació social de tota la ciutat. Es una experiència que hem començat a treballar al Centre d´Estudis de Sant Feliu de
25 Llobregat.
26 Espai cultural que ofereixi la possibilitat de participar d´activitats gratuïtes o preus populars i amb caire d´apropament a les diferents cultures amb un objectiu d´integració
Gossera municipal: Tal com ara hi ha Progat a les instalacions de Can Bagaria m´agradaria que, a més de poder ampliar les instal.acions de progat (perqué els gats estiguin en millors condicions
27 fins ser adoptats), també hi hagués un espai per gossera municipal pels gossos abandonats a Cornellà.
Buenos días en Diciembre pasado entregue al Srº Ramón Montserrat un listado con las funciones que se le puede dar a las naves de Can Bagaria entre las cuales se encontraba un espacio para
tiro con carabina y arco, nave adecuada para practicar con drones, acampadas virtuales para infantes con proyecciones estelares, etc. Rocódromo en el edificio del deposito, jardín botánico
28 interior, Taller para inspeccionar los bajos de los vehículos ( como mucho poder cambiar el aceite para reciclar. GRACIAS
29 Biblioteca pel barri PEDRÓ
Activitats fisiques de relaxament com ioga..., Dins l ´ horari de tarde/ nit ...per a mares/ pares treballadors, a molts ens costa arribar a fin de mes, encara que treballem, no son un colectiu que
30 rebi gaires ajudes si no tenim familia nombrosa i a molts ens costa treure un espai per a nosaltres mateixos. Gràcies
SOCIAL I FAMILIA - Centre de Recursos en transtor de l´espectre autista del Baix Llobreat. Espai per crear l´entitat sense ànim de lucre dedicada a promoure el benestar i la qualitat de vida de les
persones amb trastorn de l´espectre autista (TEA) i les seves famílies. Formada per famílies amb membres que tenen TEA, professionals (psicòlegs, mestres, pedagogs...) i voluntaris i voluntàries
31 que tenen formació específica en autisme.
32 Adequar l´espai per tenir totes les depències municipals possibles en aquest lloc.
Bona tarda, A mi m´agradaria que s´obrís allà una escola oficial de disseny o d´arts i oficis, ja que em sembla que al Baix Llobregat no n´hi ha gaires, i que l´edifici tèxtil s´hi adiu molt. Poder
estudiar Moda, Patronatge, Maquetació... També es podria buscar concert amb la Universitat de Barcelona, ja que hi ha centres a Badalona i a St. Joan que ofereixen cursos d´extensió
33 universitària. Moltes gràcies.
34 Biblioteca Barrio Pedro: Todos los barrios tienen su biblioteca (en Almeda y Fontsanta están en proyecto). El Barrio Pedro no debería ser menos.
CLASES DE BAILE DE SALON. Impartir cursos de baile para diferentes edades UNIVERSIDAD GENT GRAND- Traspasar las clases de la biblioteca Garcia Nieto CLASES DE COCINA. Impartir clases de
35 cocina
Biblioteca al barri el Pedró. Proposo la idea d´emplaçar una biblioteca a Can Bagaria perquè el nostre barri també pugui gaudir d´aquest servei i tots, tant grans com petits, puguem beneficiar36 nos sense haver de sortir del nostre barri.
Museu de la hisotoria del sindicalisme. A cornellà i la comarca tenim una gran tradició sindicalista, han importants dirigents sindicals i molts lluitadors historics. D´altre banda no existeix aquest
museu importnat a un altre lloc ni de la resta de l´Estat ni a Europa. Es podría crear un museu, no sol amb l´hisotira de la comarca, si no amb reculls inclus europeus o d´arrel del mon i alguna sala
37 per donar conferencies o presentacions de llibres en la materia. Seria també important per escoles
38 Una escola de teatre i un recinte per fer espectacles. No hi ha cap lloc a Cornellà on apre teatre, teatre musical, interpretació, improvisació,etc.
Centre d ´educació intergeneracional, adaptat per a que alumnes de les escoles de la ciutat i gent gran (residències i casals de gent gran), puguin disposar d´ espais i aules adaptades per realitzar
39 les activitats i trobades socioeducatives durant el curs lectiu. *Cornellà primera ciutat que en crear un edifici adaptat per la educació intergeneracional*
El Recinte de Can Bagaria es un edifici històric i , per tant, penso es podría destinar parcialment a transmetre història i cultura. Com? Doncs jo destinaría una part del recinte a museo ( que, per
cert, ajudaría a mantenir la totalitat del edifici) una altre part la destinaria a activitats culturals (p.e. lectura, formacio a gen gran, exposicions, etc.) i una altre part la destinaria a les Entitats sense
40 anim de lucre, que la ciutat n´està plena, i moltes sense lloc on treballar.
41 Reubicacio del CDIAP de Cornella + Centre pediatric Atencio Primaria. Clau ciutat de Cornella.
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