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Situació crítica (socis, barri, entitats)
Problemes administració (Soco)
Problemes amb l’organització de la Festa Major. Separats
Grup dels alemanys, condicions
Economia complicada

PRESENTACIÓ 2017
(Veure programa presentat.)
Hem treballat tots els temes.
Hem progressat amb la relació amb altres entitats del barri. Ens hem incorporat a la
coordinadora de la Festa Major i hem fet aproximacions al Casal del Barri, Sant Pere Apòstol,
Educadors de barri. Ens ha faltat marcar objectius comuns i generar un bon clima entre totes.
Hem de treballar molt més aquest tema i hem de connectar amb altres entitats.
La relació amb els mitjans de comunicació ha estat correcte quan ells ens han sol·licitat
col·laboració BTV, Catalunya Radio, La Vanguardia, Documental “City for Sale”. No els hem
convocat per cap tema ja que no hem tirat endavant cap campanya.
Amb l’Administració ens hem reunit bastants cops, desnonaments, temes generals...pocs
resultats. No hem fet gens de seguiment dels Consells de Barri, Plenaris, Comissions.....
Hem fet molt poca reivindicació veïnal i això complica la nostra implantació en el barri i el
augment de socis .En això hem punxat terriblement i és vital per l’Associació.
Habitatge, vam començar bé a tractar aquest tema amb un parell d’assemblees però no vam
anar més enllà. Hem anat atenent a la gent que ha vingut a comunicar problemes, però no
hem fet un treball global, ni hem elaborat un pla d’actuació per aquest tema tant important.
Turisme, no hem fet res i és un tema que està destruint el barri.
Rec Comtal, es va fer el que es va poder però el tema ja estava dat i beneït.
Dones, S’ha creat un grup i va fent feina, potser falta contactar més amb les veïnes i tenir un
pla d’actuació. Però bona feina.
Laietana, pràcticament no hem fet res, un manifest en que dèiem coses que es podien fer
sense gaires despeses i que podien alleujar la situació i menys processos participatius que
acaben en res.
FAVB, Hem descuidat molt la relació amb la Federació. Hem tingut un parell de reunions amb
altes entitats de Ciutat Vella i ens hem adherit a la campanya del Amiant.

Hem tractat bastant la situació de Catalunya i el procés d’autodeterminació. Ens hem
incorporat a la Plataforma Ciutat Vella Llibertat contra la repressió que ha sofert molta gent i
els representants polítics.
Immigració,A part d’obrir les portes de la nostra Associació a OCC no hem fet res més.
Amb molts esforços hem tirat endavant la publicació dels butlletins però amb una periodicitat
inferior a la desitjada.
El Grup d’Horteres i el Taller de pintors aquests grups ja antics a l’Associació segueixen fent la
seva activitat de forma regular.
Amb l’ajuda d’OCC hem millorat la imatge i és quelcom que els hi hem d’agrair, encara que
alguna vegada ens haguem discutit per com es fan els canvis.
Administrativament hem anat fent, sent nosaltres els que voluntariosament hem dut a terme
les tasques administratives estalviant forces diners a l’Associació.
Estem encara engegant una estructura comunicativa que ens permeti està més present en les
xarxes i que això ens permeti també una major implantació.
L’Associació estava en una situació bastant dolenta i ara ha millorat una mica però està molt
lluny del que amb una gran il·lusió volíem fer quan vam iniciar el període de mandat. Ja sabíem
que era complicat i els fets ens ho han demostrat. Ens cal treballar molt més els temes
reivindicatius del barri i amb la poca gent que s’implica cal ser eficients i realistes.

