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Canòdrom 

L’equipament del Canòdrom es va tancar l’any 2006 i els terrenys es van cedir per permuta 
l’any 2008. D’aleshores ençà ha vist passar diversos projectes de l’antic i nou govern de 
l’Ajuntament sense que se’n concreti cap. De manera, que tan sols, es van enderrocar la pista i 
la façana que tancava el recinte  i s’ha rehabilitat una plaça provisional, en un terreny de 
1300m2. Les graderies queden en peu i en bon estat, però estan inutilitzades, ja que no s’hi fa 
ús. 

[Graderies] [Espai]  La part de les graderies i l’espai que va deixar l’enderrocament de l’antic 
Canòdrom, es va arreglar per a evitar possibles problemes d’insalubritat i habilitar la 
instal·lació d’un equipament o centre de creació contemporània. Amb aquest propòsit es va 
contractar Moritz Kung, que va cobrar un important sou important durant tres anys, per dirigir 
un centre d’art inexistent. 

[Graderies] Actualment hi està previst habilitar un connector entre empreses creatives i 
creadors. L’equipament es finançarà amb fons de la UE i es preveu tenir-lo a punt el febrer de 
2015. Malgrat tot, ara mateix no hi ha cap activitat. 

[Participació][Graderies] L’ajuntament ha fet propostes per les graderies com per la resta 
d’espai, però no ha preguntat al veïnat què volen i quines necessitats tenen. 

[Graderies] Encara tenim el terreny, no s’ha perdut i es conserva l’esperança que no es facin 
coses només per l’ajuntament. Es vol utilitzar per fer alguna cosa pel barri.  

[Equipaments] Al barri fan falta espais per les joves, centres de dia per a la gent gran i persones 
discapacitades, així com una escola bressol. També s’hi troben a faltar centres i o espais on el 
veïnat s’hi pugui reunir per parlar, debatre i compartir.  

[Mobilització] [Participació]A totes les reunions que es fan per tractar aquest tema hi assisteix 
un tècnic de l’ajuntament. L’associació de veïns, fa uns anys va aprovar un projecte, però amb 
el canvi de govern no s’ha dut a terme.  

[Participació][Equipaments] A l’últim consell de barri es van presentar tres opcions de projecte, 
però estaven tendenciosament encaminades cap al tercer. 

[Mobilització] Treballar de la mà de l’Ajuntament implica seguir els seus ritmes administratius. 
Aquesta pot ser una trampa per alentir el procés. Cal que el veïnat siguem autònoms i serà 
l’Ajuntament qui ens segueixi el ritme a nosaltres. Portem 8 anys esperant. 

[Mobilització] A part de les activitats de Festa Major, no es dóna cap ús veïnal, a la plaça del 
Canòdrom.  



[Mobilització] Hi ha hagut algunes accions esporàdiques per reivindicar el Canòdrom, però 
totes han quedat en res. (Pintades, l’acció d’omplir les grades...) 

[Mobilització][Graderies] Cal  fer quelcom provisional per tal que les veïnes hi puguin gaudir 
del lloc mentre no s’hi fa res amb ell. 

[Mobilització] S’haurien de dur a terme accions amb més ressò, ja que és quelcom que només 
afecta al Congrés i Indians i) la resta de Barcelona no coneix aquesta situació. Ha de ser una 
acció que es diferenciï de les que ja s’han fet, per tal de no rebre la resposta de sempre per 
part de l’ajuntament. 

[Mobilització] Tenir en compte a l’hora de fer difusió, que hi ha moltes veïnes que no se 
n’assabenten de les mobilitzacions i per això no hi van.  

[Participació][Equipaments] El primer que hauríem de fer és posar-nos d’acord en quines són 
les necessitats del barri, per poder-ho demanar i defensar-ho.  

 [Mobilització] Hauríem d’unir forces entre barris, a la Sagrera també tenen problemes. Si ens 
fem costat entre nosaltres, totes sortim guanyant. 

[Mobilització][Graderies] Una mobilització que actualment donaria molt de ressò és l’ocupació: 
ocupar el Canòdrom perquè ens escoltin. Una concentració setmanal, repartint octavetes. Ara 
que volen fer el viver/connector d’empreses (projecte finançat per la UE) es l’oportunitat per 
fer-hi quelcom al respecte, ja que encara no s’ha iniciat. 

[Mobilització] El més important és conscienciar al veïnat. No hem de lluitar per col·lectius ni 
individualment, sinó treballar-ho com a un barri per a totes. Si no les minories queden 
invisibles, en l’anonimat. No pot ser que els joves defensin el dels joves i els grans el dels grans. 

[Mobilització] S’ha de ser constant en les mobilitzacions, si la primera no surt del tot bé, potser 
és perquè la gent no ho coneix prou. Cal perseverar i fer difusió de la mobilització. 

 

Com a resultat del debat es convoca una assemblea oberta veïnal per tal de fer difusió, 
implicar-nos com a barri i fer un calendari de les concentracions de manera col·lectiva i 
horitzontal. 

 Aprofitant la rua matinal del dia 1 de març es repartiran octavetes convocant a la 
propera assemblea del dia 8 de març.  

 

 

 

 

 



Joves  

Es reflexiona sobre la necessitat que tenen les joves, d’un espai, on puguin reunir-se i gaudir en 
el temps lliure, fet que inclouria un horari nocturn, de divendres i dissabte.  

Els i les  joves no tenen espais on trobar-se en el seu temps d’oci, sense haver de marxar del 
barri, i de nit, la guàrdia urbana i els mossos d’esquadra els fan fora de les places amb una 
actitud prepotent, registrant-los i posant multes abusives.  

S’actua d’aquesta manera amb els i les joves però amb locals que incompleixen la normativa 
no. 

Valoració de la CUP 

La CUP ha sigut l’únic partit que s’ha preocupat pels temes del barri, cosa que ha agradat molt. 

Al parlament son un grup de pressió, i amb només tres diputats, no només, han aconseguit 
victòries sinó que també són els únics que tenen el valor per dir el que està malament, el que 
no diu ningú.  

La CUP ha aconseguit unir la lluita social i nacional. És important tenir un partit així, en un 
moment en que cal lluitar des de baix. 

Ens hi sentim representats, és un partit necessari. 

Es pregunta a la CUP si es presentarà a les eleccions europees i a les properes municipals. 
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Canòdrom

L’equipament del Canòdrom es va tancar l’any 2006 i els terrenys es van cedir per permuta l’any 2008. D’aleshores ençà ha vist passar diversos projectes de l’antic i nou govern de l’Ajuntament sense que se’n concreti cap. De manera, que tan sols, es van enderrocar la pista i la façana que tancava el recinte  i s’ha rehabilitat una plaça provisional, en un terreny de 1300m2. Les graderies queden en peu i en bon estat, però estan inutilitzades, ja que no s’hi fa ús.

[Graderies] [Espai]  La part de les graderies i l’espai que va deixar l’enderrocament de l’antic Canòdrom, es va arreglar per a evitar possibles problemes d’insalubritat i habilitar la instal·lació d’un equipament o centre de creació contemporània. Amb aquest propòsit es va contractar Moritz Kung, que va cobrar un important sou important durant tres anys, per dirigir un centre d’art inexistent.

[Graderies] Actualment hi està previst habilitar un connector entre empreses creatives i creadors. L’equipament es finançarà amb fons de la UE i es preveu tenir-lo a punt el febrer de 2015. Malgrat tot, ara mateix no hi ha cap activitat.

[Participació][Graderies] L’ajuntament ha fet propostes per les graderies com per la resta d’espai, però no ha preguntat al veïnat què volen i quines necessitats tenen.

[Graderies] Encara tenim el terreny, no s’ha perdut i es conserva l’esperança que no es facin coses només per l’ajuntament. Es vol utilitzar per fer alguna cosa pel barri. 

[Equipaments] Al barri fan falta espais per les joves, centres de dia per a la gent gran i persones discapacitades, així com una escola bressol. També s’hi troben a faltar centres i o espais on el veïnat s’hi pugui reunir per parlar, debatre i compartir. 

[Mobilització] [Participació]A totes les reunions que es fan per tractar aquest tema hi assisteix un tècnic de l’ajuntament. L’associació de veïns, fa uns anys va aprovar un projecte, però amb el canvi de govern no s’ha dut a terme. 

[Participació][Equipaments] A l’últim consell de barri es van presentar tres opcions de projecte, però estaven tendenciosament encaminades cap al tercer.

[Mobilització] Treballar de la mà de l’Ajuntament implica seguir els seus ritmes administratius. Aquesta pot ser una trampa per alentir el procés. Cal que el veïnat siguem autònoms i serà l’Ajuntament qui ens segueixi el ritme a nosaltres. Portem 8 anys esperant.

[Mobilització] A part de les activitats de Festa Major, no es dóna cap ús veïnal, a la plaça del Canòdrom. 

[Mobilització] Hi ha hagut algunes accions esporàdiques per reivindicar el Canòdrom, però totes han quedat en res. (Pintades, l’acció d’omplir les grades...)

[Mobilització][Graderies] Cal  fer quelcom provisional per tal que les veïnes hi puguin gaudir del lloc mentre no s’hi fa res amb ell.

[Mobilització] S’haurien de dur a terme accions amb més ressò, ja que és quelcom que només afecta al Congrés i Indians i) la resta de Barcelona no coneix aquesta situació. Ha de ser una acció que es diferenciï de les que ja s’han fet, per tal de no rebre la resposta de sempre per part de l’ajuntament.

[Mobilització] Tenir en compte a l’hora de fer difusió, que hi ha moltes veïnes que no se n’assabenten de les mobilitzacions i per això no hi van. 

[Participació][Equipaments] El primer que hauríem de fer és posar-nos d’acord en quines són les necessitats del barri, per poder-ho demanar i defensar-ho. 

 [Mobilització] Hauríem d’unir forces entre barris, a la Sagrera també tenen problemes. Si ens fem costat entre nosaltres, totes sortim guanyant.

[Mobilització][Graderies] Una mobilització que actualment donaria molt de ressò és l’ocupació: ocupar el Canòdrom perquè ens escoltin. Una concentració setmanal, repartint octavetes. Ara que volen fer el viver/connector d’empreses (projecte finançat per la UE) es l’oportunitat per fer-hi quelcom al respecte, ja que encara no s’ha iniciat.

[Mobilització] El més important és conscienciar al veïnat. No hem de lluitar per col·lectius ni individualment, sinó treballar-ho com a un barri per a totes. Si no les minories queden invisibles, en l’anonimat. No pot ser que els joves defensin el dels joves i els grans el dels grans.

[Mobilització] S’ha de ser constant en les mobilitzacions, si la primera no surt del tot bé, potser és perquè la gent no ho coneix prou. Cal perseverar i fer difusió de la mobilització.



Com a resultat del debat es convoca una assemblea oberta veïnal per tal de fer difusió, implicar-nos com a barri i fer un calendari de les concentracions de manera col·lectiva i horitzontal.

 Aprofitant la rua matinal del dia 1 de març es repartiran octavetes convocant a la propera assemblea del dia 8 de març. 











Joves 

Es reflexiona sobre la necessitat que tenen les joves, d’un espai, on puguin reunir-se i gaudir en el temps lliure, fet que inclouria un horari nocturn, de divendres i dissabte. 

Els i les  joves no tenen espais on trobar-se en el seu temps d’oci, sense haver de marxar del barri, i de nit, la guàrdia urbana i els mossos d’esquadra els fan fora de les places amb una actitud prepotent, registrant-los i posant multes abusives. 

S’actua d’aquesta manera amb els i les joves però amb locals que incompleixen la normativa no.

Valoració de la CUP

La CUP ha sigut l’únic partit que s’ha preocupat pels temes del barri, cosa que ha agradat molt.

Al parlament son un grup de pressió, i amb només tres diputats, no només, han aconseguit victòries sinó que també són els únics que tenen el valor per dir el que està malament, el que no diu ningú. 

La CUP ha aconseguit unir la lluita social i nacional. És important tenir un partit així, en un moment en que cal lluitar des de baix.

Ens hi sentim representats, és un partit necessari.

Es pregunta a la CUP si es presentarà a les eleccions europees i a les properes municipals.



