
 

El grup municipal PSM-IniciativaVerds-Entesa a l’Ajuntament de Palma presenta al proper 
Plenari, previ dictamen de la Comissió Informativa corresponent,  la següent PROPOSICIÓ 
relativa a: 
 

CENTRE FLASSADERS: UNA FUNCIÓ SOCIAL IMPRESCINDIBLE  
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Després de conèixer la intenció de tancar temporalment els serveis de formació, conciliació i 
foment de l’associacionisme del Centre Flassaders, demanam que es tenguin en 
consideració les següents qüestions. 
 
El Centre Flassaders és un equipament cívicosocial de referència a Palma i que juga un 
paper fonamental en el desenvolupament comunitari de Palma i d’un barri vulnerable i en 
procés de regeneració com és Sa Gerreria. En aquest sentit, és necessari esmentar la 
important contribució dels tallers que s’imparteixen en aquest equipament.  L’any 2011 es 
varen realitzar 160 tallers -43 d’igualtat, 33 de c onvivència i civisme, 67 de participació 
i 51 de TIC-, 48 tallers amb 589 persones inscrites . Les dades corresponents al darrer 
trimestre de 2011 i donen una idea de l’impacte que  tendrà el tancament temporal del 
Centre .   

Una altra funció important de Flassaders, és la cessió d’espais per a la realització d’activitats 
d’entitats ciutadanes com xerrades, presentacions de llibres, assemblees, etc. Durant el 
mes de novembre i desembre de 2011, els mateixos qu e estarà tancat el Centre, hi va 
haver 108 reserves d’espai de la qual es beneficiar en 15.753 persones.  

D’altra banda, hi ha diverses entitats residents , sobretot per l'horabaixa, al Centre 
Flassaders: un autèntic foment de l'associacionisme. Entre aquestes entitats, hi ha la Xarxa 
d’Aliments de l’Associació de Veïns de Canamunt. Moltes d'aquestes entitats es reuneixen 
per les tardes. 

Finalment, cal destacar el servei de ludoteca, bàsic per la co nciliació laboral i familiar 
de moltes famílies de ciutat i de Sa Gerreria , i el de recepció d’informació que tenen 1.755 
i 3.727 usuaris respectivament anuals. 

Per això, el grup municipal PSM-IniciativaVerds-Entesa presenta la següent  

PROPOSTA D'ACORD 

L'Ajuntament de Palma insta a la Regidoria d'Educació, Família i Igualtat a mantenir els 
mateixos serveis actuals del Centre Flassaders fins que s'adjudiqui el nou contracte de 
gestió. 

Palma, 11 d’octubre de 2012 
 
 
 

Antoni Verger Martínez 
Portaveu del Grup Municipal 

PSM-IV-ExM 

Antoni Noguera Ortega 
Regidora del Grup Municipal 

PSM-IV-ExM 
 

 


