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CONSULTA POPULAR – CENTRE CÍVIC 
Davant el tancament de Can Catoi, botiga i bar, a falta d’un espai on ens puguem socialitzar i atenent a la 

demanda de molta gent del poble, l’equip de govern va proposar al Consell de Poble que es valoressin els 

avantatges i inconvenients de cadascun dels edificis municipals amb possibilitats de reconvertir-los en 

aquest espai.     

El Consell de Poble format pels membres de l’Ajuntament i representants de totes les entitats del 

municipi, el jutge de Pau i dos membres voluntaris del poble a títol individual (Pau Gasull i Lluís Maspoch), 

va acordar presentar les tres propostes que es detallen a continuació amb la valoració de viabilitat tècnica 

i econòmica feta per un arquitecte i fer la consulta popular presencial el 26 de març de 9 a 1 del migdia 

a l’ajuntament. A partir del mateix divendres 24 de març, es podrà votar per correu electrònic a:  

infoviladamat@gmail.com 

Podran votar totes les persones empadronades i residents a Viladamat majors de 16 anys. 

Només es podrà marcar una de les propostes. No seran vàlides les butlletes amb un número diferent de 

propostes marcades. 

Presentació de les propostes: dimecres 22 de març a les 7 de la tarda, a la sala de plens. 

Propostes (inversió aproximada) 

⃝ LOCAL SOCIAL: 26.500€ + adequació de la climatització 

Reforma de la barra del bar, equipaments cuina, revisió i adequació dels mitjans contra incendis, cortina 

de lona separadora de mitja pista, adequació dels lavabos existents, instal·lació d’il·luminació, adequació 

de la climatització (falta un estudi més complert). 

- Avantatges: A peu de carrer. Possibilitat de terrassa exterior. 

- Inconvenients: És utilitzat per moltes altres activitats: escola, ioga, gimnàstica de la gent gran, 

quina, homenatge a la gent gran, festa petita (en cas de pluja),... Encara que hi hagi cortina de 

separació, el cost de la climatització seria molt elevat. Climatització no eficient amb un alt 

consum elèctric. Espai tancat sense il·luminació natural. 

⃝ BAIXOS AJUNTAMENT: 28.500€ 

Ampliació del magatzem (15m2 aprox.), equipaments cuina, barra, nou bany unisex adaptat, porta 

separador entrada - nou espai bar/sala, mitjans contra incendis. 

- Avantatges: Al mig del poble. Possibilitat d’àmplia terrassa. Ampli jardí per taules i jocs per a la 

mainada. Possibilitat d’aparcament. Eficient energèticament (plaques fotovoltaiques i 

aerotermia). Lloc habitual de trobada: dispensari, ajuntament, festes populars,... 

- Inconvenients: Aforament limitat a 50/60 persones. 

⃝ ATENEU: 29.000€ 

Nova rampa d’accés per a persones amb mobilitat reduïda, substitució de la porta d’entrada (oest) per 

una d’emergència, nous equipaments a la barra i a la cuina, revisió i adequació dels mitjans contra 

incendis, sistema de ventilació i renovació d'aire. 

- Avantatges: Existència de la barra de bar i espai per a cuina. Aparcament suficient.  

- Inconvenients: Segon pis sense possibilitat de terrassa. Apartat del centre del poble. Conflicte 

amb moltes activitats que s’hi fan: futbol, festes privades de gent del poble, espai jove, aikido, 

activitats culturals i d’entitats.  

Viladamat, 15 de març de 2023.  
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Butlleta de votació 

Marqueu només una de les opcions (No seran vàlides les butlletes amb un 

número diferent de propostes marcades.) 

⃝ LOCAL SOCIAL: 26.500€ + adequació de la climatització 

 

⃝ BAIXOS AJUNTAMENT: 28.500€ 

 

⃝ ATENEU: 29.000€ 

 

* Utilitzar una butlleta per persona 

* Trobareu més butlletes de votació a la mesa de la consulta popular. 
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