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Ja tenim l’estiu a sobre! Festa Major, 
vacances, calor, i aquest any la sequera…

L’Associació de Veïns desitja a tothom 
que aquest període de temps sigui plaent per 
tothom..

Encara que a l’estiu sembla que tot s’atura, 
no vol dir que no tinguem d’estar alerta a tot 
el que passa al barri,  ja que la maquinària 
especuladora no para ni a l’estiu.

Després de l’Assemblea del dia  5 de març 
en la que assistiren molts veïns i veïnes tenim 
deures a fer. L’enderroc de part de l’edifici 
de l’Escola La Salle Comtal, junt al Palau de 
la Música, és un edifici catalogat en el Patri-
moni de la Ciutat. L’interès del Patronat del 
Palau de construir un hotel en aquest lloc 
vulnera els principis de la UNESCO ja que 
l’edifici del Palau fou declarat Patrimoni de 
la Humanitat. Quan aquest organisme pren 
una decisió tant important no sols preserven 
l’edifici en si mateix sinó tot el seu entorn.

S’ens demana constantment la participa-
ció, però està clar que per les grans decisions 
tiren pel dret ja que en Comissió d’Urbanisme 
del dia 10 d’abril aprovaren el projecte amb 
el vist-i-plau de tots els partits a excepció 
d’Esquerra Republicana de Catalunya que 
va votar-hi en contra.

La Associació de Veíns ja s’ha posat sobre 
el tema (mireu l’article a l’interior del butlle-
tí) i estem a l’espera dels resultats d’un estudi 
tècnic per part dels nostres advocats i arqui-
tectes per presentar les alegacions que veurem 
pertinets. Serà llavors quan us convocarem a 
una següent assemblea sobre el tema. Hau-
rem de ser els veïns i veïnes els que llavors 
decidirem que vol el barri. L’Associació es 
del parer que la sostenibilitat turística passa 
per no construir mes hotels al barri, però està 
clar que nosaltres que si que donem la decisió 
i la partcipació a través d’informar amb trans-
parència donarem la paraula a l’assemblea. I 
que el barri decideixi!!!!

Editorial
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Un punt de partida irrenunciable al treball comunitari

El Pla Integral del Casc Antic (Una Plata-
forma que aplega a bon nombre d’entitats del 
barri del Casc Antic) està fent una reflexió 
compartida per tal d’intentar promoure una 
nova etapa de treball comunitari.

Des de l’AVV del Casc Antic sempre hem 
tingut cert recel envers el Pla Integral per la 
seva indefinició sobre problemàtiques del 
barri. Tot i així  no ens hem volgut quedar 
al marge d’aquest procés sense dir la nostra. 
Cada vegada més es parla de quin model de 
barri volem. És per definir aquest model i 
per aconseguir uns determinats objectius que 
hem treballat algunes persones vinculades 
amb L’AVV i Veïns en Defensa de la Barce-
lona Vella i ens hem definit en un document 
sobre uns quants punts que per nosaltres són 
el punt de partida de qualsevol treball en xar-
xa.

1. Establir normatives i mesures que 
evitin de manera absolutament efectiva 
l’assetjament immobiliari. Que els afectats 
sense recursos econòmics tinguin assesso-
rament i ajut efectius per fer prevaldre els 
seus drets. També que es prioritzi el dret a la 
vivenda social.

 
2. Volem una xarxa de serveis de qualitat 

i públics per a la salut i l’educació. Per tant 
es treballarà per la millora del CAP i per la 
demanda explicita de l’escola d’adults publi-
ca a la seu de «La Peña» dintre de la Xarxa 
d’escoles de la Generalitat.

 
3. S’exigiran mesures per evitar la massifi-

cació de turisme en els nostres barris. També 
per evitar la conversió d’edificis de vivenda en 
hotels i la continua construcció d’aquestes. 

En concret es demanarà que no es canvi el 
Pla General Metropolità que vol convertir en 
hotel part dels edificis veïns al Palau de la 
Música i a altres indrets del barri.

 
4. Que el nou Pla d’Usos es faci con-

sensuat amb les entitats veïnals. Immediata 
moratòria de les normes que declaren com 
àrees preferents per a fer instal·lacions pel 
turisme les zones de renovació del PERI al 
Casc Antic i Raval. També demanem mesu-
res efectives per evitar la contaminació acús-
tica i un estricte i efectiu control dels locals 
de degustació que fan activitats il.legals.

5. Cal defensar el comerç de barri, el que 
necessitem els que hi vivim. En coherència 
amb això, potenciar els dos eixos comercials 
del Passatge de la Indústria i del Passatge 
Sert recuperant alhora el tramat de carrerons 
estrets de Trafalgar a Sant Pere més Baix.

6. Execució d’estudis històrics segons és 
preceptiu i compliment del projecte de pro-
tecció del Patrimoni tan per a privats com 
per obres públiques excloent requalificacio-
ns puntuals i plans especials que descatalo-
guen edificis de manera arbitraria. Que el 
catàleg no només protegeixi edificis singulars 
si no també trames urbanes i àmplis conjunts 
arquitectònics.

7. En relació a l’augment intercultural de 
nou vinguts, fer front a la nova situació infan-
til i juvenil als nostres barris. Donar suport a 
les iniciatives de les entitats que treballin en 
la línia de la participació activa de joves, que 
busquin generar lideratges juvenils com a refe-
rents positius al barri i l’autonomia dels joves.
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Un punt de partida irrenunciable al treball comunitari

8. Que la construcció de la residència de 
la tercera edat als c. Mestres Casals i Marto-
rell respecti la façana de valor patrimonial tal 
com proposa el projecte de Francesc Guar-
dia i que es pogui fer un seguiment públic de 
l’esmentat projecte.

9 Que el nou equipament a Sant Pere més 
Baix sigui gestionat de manera comunitària 
a través d’entitats i veïns del barri, excloent 
qualsevol privatització o externalització a 
alguna entitat concreta.

10. Que bona part dels usos al nou Polie-
sportiu de «El campillo» sigui de manera pre-
ferèncial pels joves del barri i els alumnes de 
les escoles del Parc de la Ciutadella. Que tin-
gui un camp de futbol sala de mides regla-
mentàries. Ser informats del procés de cons-
trucció del poliesportiu i que es revisi la seva 
gestió. 

És sobre la base inicial d’aquests punts 
que l’AVV treballarà en qualsevol redefini-
ció del Pla Integral o en  d’altres iniciatives 
de caràcter comunitari que s’engegin des del 
teixit associatiu del Casc Antic. Punts de par-
tida bàsics, que pensem que són el reflexe de 
les demandes bàsiques dels veïns i veïnes del 
nostre barri.

Racó de l´herbolari

La primavera, quina meravella. Tot està 
curull de vida, les plantes floreixen i ens 
vénen a dir que és l’hora també per nosal-
tres, com  part de la natura que sóm, d’agafar 
esbrantzida i tirar endavant nous projectes, 
refer d’altres o deixar de banda alguns no 
interessants i vigilar el nostre cos a viure tots 
aquests canvis de la nova estació. Sona una 
mica estrany tot això que estic dient però, si 
escolteu el vostre cor i el vostre cos enten-
dreu tot això que us dic.

I  us demanareu, tot això perquè m’ho 
expliques?

És en aquest època quan apareixen les 
al·lergies i això vol dir que tenim proble-
mes per adaptar-nos a una explosió de vida 
tan gran i allò que podem fer, dons, des de 
un punt de vista naturista es beure prou 
líquid, fruites i quan a plantes: l’ortiga ver-
da, l’helycris, la fumària i la camamilla que 
ens ajudaran a pal·liar els efectes tan moles-
tos dels esternuts, el llagrimeig i la conges-
tió nasal.

També apareixen els estats d’ànim os-
cil·lants com la depressió estacional, l’apatia, 
l’astènia primaveral. Aquestes situacions 
poden millorar amb l’Hipercó, l’espígul, 
pètals de roses, melissa, i angèlica.

Finalment cal dir que la sensació de pesa-
desa a les cames apareix els primer dies de  
calor per la vasodilatació dels vasos sangui-
nis, llavors tenim símptomes, a més de la 
pesadesa, a les extremitats, d’inflor i formi-
gueig.  El remei en quests casos será el ginko 
biloba, el rusc, l’Hammamelis i el castanyer 
d’ indies que milloren molts la simptoma-
logia.

Com veieu, la primavera ens remou tot 
l’organisme per tal que posem la nostra 
atenció en els senyals que ens dóna i posem-
hi remei.

Mª Jesús
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El passat 27 de Febrer la junta de la sosi 
va comptar amb la presencia de la Regidora 
Itziar Gonzàlez. Per aquest fet especial l’ordre 
del dia va incloure, apart del seu ordre habi-
tual de temes a tractar un punt de diagnosi 
conjunt i de contrast d’opinions i posiciona-
ments que va deixar clar les moltes coinci-
dències en el model de barri que compartim 
i també les diferències que vem poder deba-
tre. La reunió va posar sobre la taula tota una 
bateria de temes als que la Regidora va pen-
dre part i per suposat nosaltres nota. A un 
any de mandat la Itziar ha mostrar una gran 
capacitat d’empatia envers el moviment vei-
nal. Una predisposició al dialeg sense prece-
dents. Tot i així encara resta que la voluntat 
i credibilitat que ens ha mostrat de mane-
ra reiterada es concreti en fets i compromi-
sos. Dessitgem que la maquinaria polçitica 
no fagi d’aquesta esperança un miratge i el 
poder executiu que fins ara ens ha mostrat en 
reunions com la del 27 de Febrer començi a 
donar-hi fruits.

Un del temes que van donar més debat va 
ser el futur projecte del Palau de la Música on 
a través d’un conveni entre l’Ajuntament, la 
Generalitat i el Patronat del Palau s’ha apro-

vat un projecte entre La Salle Comtal i una 
promotora per fer un Hotel que podrá pasar 
a vivenda al cap de 12 anys. Estavem d’acord 
en que el projecte s’havia d’estudiar més 
per que la sosi a través del Francesc Guàr-
dia mostraba un seguit de irregularitats en 
el procés. La Redidora també va esmentar el 
procés participatiu necessari per tirar enda-
vant el projecte.

Un altre tema que per importancia voliem 
contrastar de primera mà va ser el de l’escola 
d’adults que s’ubicarà a l’edifici de «La Pen-
ya». Vem coincidir plenament que una de les 
reivindicacions de la Sosi de fa temps coin-
cideix amb el que la Regidoria pensa fer. Dit 
d’un altre manera. L’Escola  d’adults del 
Casc Antic será pública dintre de la Xarxa 
d’escoles públiques de la Generalitat.

Més temes van dedicar la junta on vem 
repasar l’estat de la qüestió del barri. Turisme, 
pla comunitari, residencia per la gent gran, 
etc… un bon analisi compartit, que creiem 
que es positiu per futures sinergies i dialgec. 
A partir d’ara la Itziar ja sap quin barri volem. 
També sabem que vol fer la Itziar. Esperem 
que res es possi per entremig d’aquestes con-
fluencies i coincidències. Bona sort regidora.

La Itziar convidada especial a la junta de la sosi
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Des de principis del 2004, la Xarxa de 
Consum Solidari té oberta a la plaça Sant 
Agustí Vell una botiga/cooperativa de comerç 
just i productes ecològics amb l’objectiu de 
posar en pràctica de manera quotidiana un 
consum més responsable i sostenible i apro-
par-lo a tots els veïns.

Davant l’actual model de comerç i con-
sum imperant a la nostra societat -represen-
tat sobretot per les grans cadenes de distri-
bució i supermercats- i que denunciem com 
a explotador, insostenible i injust, des de la 
Xarxa de Consum Solidari tractem de pro-
moure alternatives comercials i de consum 
enteses com a part d’un moviment social de 
transformació.

Un model de comerç i consum coherent 
amb la seva manera d’entendre el món i que 
aposti per una producció d’aliments de con-
fiança, realment sans, ecològicament més 
sostenibles i socialment més justos. 

En aquesta línia, a la botiga de la Xar-
xa de trobareu un gran nombre d’aliments 
(xocolata, cafè, sucre panela, te, quinoa…) i 
artesanies elaborats amb criteris de comerç 
just per productors de països com Equador, 
Cuba, Colòmbia, Palestina, Sri Lanka…. 

Xarxa de Consum Solidari:

al teu barri un altre consum és possible

Però també disposem d’una àmplia gamma 
de productes bio envasats que, a més de ser 
ecològics, tenen darrere un projecte social o 
una filosofia empresarial que va més enllà de 
la simple obtenció de beneficis. Igualment 
és possible comprar llibres i publicacions de 
moviments socials i productes d’higiene per-
sonal.

A banda d’aquest productes que sempre 
estan disponibles al nostre local, unes 80 
famílies de Ciutat Vella realitzen cada setma-
na la seva comanda de fruita i verdura eco-
lògica provinent de pagesos de la cooperativa 
Feixa Verda del Masnou. 

Intentem així posar en pràctica alterna-
tives transformadores al model de comerç i 
consum dominant i donar resposta al desig 
de moltes persones de portar a terme en el 
seu dia a dia un consum més just i respon-
sable.

A més de la cooperativa de Ciutat Vella, 
la Xarxa de Consum Solidari compta amb 
altres grups de consum ecològic als barris de 
Sant Antoni, Eixample i Gràcia de Barcelo-
na i al barri de Santa Eulàlia de l’Hospitalet 
de Llobregat.
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Llibreria espai icaria 

Ubicada a la cantonada dels carrers Jaume 
Giralt i Arc de Sant Cristòfol, l’ESPAI ICA-
RIA és una llibreria especialitzada en ciències 
socials i pensament crític. 

La llibreria neix amb el trasllat, a principi 
de l’any 2006, de les oficines d’Icaria editorial 
al seu nou local, situat davant del que fins lla-
vors es coneixia com el Forat de la Vergonya, i 
que ara ja té més aspecte de plaça del Pou de 
la Figuera. 

Aquest trasllat ha ofert la possibilitat de 
fer realitat un vell somni: crear a Barcelona 
un espai on les persones interessades puguin 
trobar tot el fons d’Icaria editorial, junta-
ment amb llibres d’altres editorials afins per 
la temàtica als títols que publica Icaria: lli-
bres sobre dona i gèneres, cooperació i soli-
daritat Nord-Sud, ecologia i ecologismes, 

economia crítica, moviments socials i partici-
pació ciutadana, opcions pedagògiques, con-
sum responsable i comerç just, entre molts 
altres temes relacionats amb les alternatives 
transformadores. 

A més, des del principi s’ha destinat una 
zona de l’ESPAI per a la realització d’activitats 
públiques de sensibilització: xerrades, cur-
sets, presentacions de llibres, debats, reunio-
ns d’activistes «per un altre món possible»... 

Per aquest motiu, convidem a tots els 
col·lectius i a les persones del barri que ens 
proposin activitats (dins i fora de la llibreria) 
que serveixin per enfortir les relacions huma-
nes i perquè –amb la participació de tots 
aquells que ho desitgin- contribuïm a regene-
rar els llaços socials entre veïns, els de tota la 
vida i els que acabem d’arribar.
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Palau de la Música

El passat 5 de març les entitats sotasignants 
vam fer una assemblea per tal d’informar 
dels enderrocs que l’Ajuntament vol fer als 
edificis veïns al Palau de la Música –adjun-
tem fotos que deixen clar el seu valor patri-
monial. 

S’ha fet una primera aprovació del projec-
te en comissió d’urbanisme el dia 10 d’abril 
per part de l’Ajuntament.  De manera molt 
resumida, la intervenció ha estat promogu-
da pel Patronat del Palau de la Música, -es 
tracta d’una institució privada- i un promo-
tor immobiliari, amb el vist i plau de la Gene-
ralitat de Catalunya i l’Ajuntament de Bar-
celona. Consiteix en enderrocar quasi  tots 
els edificis  de La Salle on hi té escola, escola 
bressol, parvulari i una part residencial, qua-
lificat tot d’equipaments, per fer-hi un hotel 
de luxe, una petita plaça, i aparcaments. 
Resulta que, a més, passats 12 anys l’hotel 
pot passar a ser qualificat de vivenda.

Els promotors acompanyen els seys argu-
ments dient que d’aquesta manera serà més 
visible el conjunt escultural de la cantonada 
del Palau de la Música. El Palau es va fer quan 
ja estava construït el col·legi de La Salle.

Estudiant el projecte, hem vist que 
ens trobem de nou davant un cas flagran 

d’especulació urbanística privada amb el 
consentiment de les instucions públiques. A 
més, continua la política de promoure més i 
més hotels a Ciutat Vella, fent fora els veïns, 
eliminant equipaments i pressionant al petit 
comerç de barri. Una operació que a prime-
ra vista i segons els nostres tècnics està plaga-
da d’irregularitats (canvis de catalogació en 
els edificis per poder edificar l’hotel, omissió 
del patrimoni dels edificis a enderrocar, falta 
d’un procés participatiu necesari per poder 
tirar endavant el projecte, etc...)

Davant aquests fets els nostres tècnics 
estàn fent un seguit d’alegacions al projec-
te per tal de presentar un contencios al jut-
jat per parar aquesta operació. Una opera-
ció que significarà l’enderroc de l’edifici de 
la Salle, que signifcarà més obres durant anys 
pels veïns del C/ Sant Pere més Alt i que, 
malgrat els arguments de la administració no 
afavorirà en res, ans al contrari, els interesos 
del petit comerç de barri tal com s’ha vista 
en altres indrets on s’han construit hotels a 
Ciutat Vella. Esperem comptar amb el vos-
tre suport per aturar l’esmentat projecte i us 
mantindrem informats del procés engegat 
per l’AVV del Casc Antic i Veïns en defensa 
de la Barcelona Vella.
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Memòria històrica del barri

En Josep va néixer fa 83 anys a la Placeta 
Marcús. Els seus records del barri són encara 
molt vius. Al llarg de la conversa s’emociona 
rememorant la seva infancia «jugant a la Plaça 
de la Llana, a l’Escola Baixeres , que no tenia 
pati però que no feia falta ja que la canalla es 
trobava  a jugar al carrer».

Recorda les botigues que ja han desapa-
regut… «una fusteria, una barbería al carrer 
Bòria i la Sal Costa». «Al carrer Carders amb 
sant Jacint hi havia una bodega que en aca-
bar la guerra feient concerts de bandúrria ja 
que l’amo era de l’Aragó». «Les botigues que 
encara perduren: el Rei de la Màgia, la pas-
tisseria Brunells i les farmàcies del Dr. Puja-
des i la Diví, que són centenàries»

«L’avi de la meva dona», diu en Josep, 
«tenia una bacallaneria a l’engroç. El bacallà 
el portaven de Groenlàndia, de Noruega i de 
les illes Feroe. Arribava amb fardells que pes-
aven 50 quilos, lligats amb filferros». «També 
portaven uns bulls que eren fets de l’estòmac 
de les tonyines. Eren molt bons».

«El meu ofici era de tallador a la confec-
ció però al casar-me també em vaig dedicar a 
vendre bacallà a l’engròs».

«Les coses han canviat molt al barri. Hi 
ha coses que per bé però d’altres… Abans al 
Mercat de Santa Caterina era on es feien els 
festejos i casaments, allà é son les parelles o 
no feien», (riu).

«Avui al barri ja no coneixes a ningú. Abans 
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una escala era com un poble, ara és una repú-
blica». «Apenes coneixes al veí del costat».

El bull de tonyina  esmentat pel Sr. Josep 
el trobem citat per Vicent Marqués en el dia-
ri Avui del 31 de març de 2008:

És un plat popular del Garraf, el Baix 
Penedès i la meitat nord del Tarragonès i 
segons Joan Perucho  és un guisat sucós, fort, 
de coloració obscura, cardenalícia, que invi-
ta a la repetició.

És un plat de temps de gana i subsistència, 
un plat d’any de penúries, però d’una inmen-
sa imaginació.

És un bull de tonyina, que combina mar i 
muntanya. El pap de la tonyina es casa amb 
els cargols, el llegum, l’allioli, el pebre i les 
patates… És un supervivent culinari en vies 
d’extinció.

El Sr. Josep  enyora el seu antic barri: tot 
ha canviat ens diu. Sí, gairebé tot ha canviat, 
nosaltres també hem canviat, hem après, ens 
hem equivovat, ens hem fet grans… però 
encara estimem el nostre barri. L’estimem 
malgrat que el «barri /parc temàtic» que ens 
han fet s’hagi anat menjant les petites boti-
gues, els nostres espais de trobada, però no 
els nostres records.

Però, creiem que si bé moltes coses han 
desaparegut, hem de fer nostres nous espai 
que hem guanyat amb molt d’esforç.

El Sr. Josep ens deia que de jove anaven a 
festejar al Mercat de Santa Caterina, bé, no 
trobeu que l’espai de Sta. Caterina, davant 
del mercat, és un lloc ple de vida, tant si el 
Mercat és obert com si és tancat: veiem la 
canalla jugar i les mares petar la xerrada als 
bancs i, també hi podem trovar joves feste-

jant  (o pot ser ara no se’n diu això de «feste-
jar», però amb el nom que sigui es fa). Aquest 
és un espai  nostre, el tenim i el gaudirem!.

I el parc? El Forat de la Vergonya, que ara 
no és una vergonya sin´un espai guanyat, i 
prou que ens ha costat! Com que es nostre, 
l’hem guanyat i l’hem de gaudir!

Al cap d’amunt del parc hi ha uns locals 
nous per fer allò que nosaltres volguem deci-
der: reunions, teatre, tallers, música, cine-
ma… Com que es molt nou aquest espai 
l’hem de fer  nostre!

L’Associació de Veïns, és un altre espai 
que també es nostre i on ens podem trobar 
i veure quantes coses podem fer pel barri 
,igualment amb les altres entitats del barri: 
esplais i tallers.

Les escoles del barri, són un altre espai 
que, a banda del treball que fan amb els nos-
tres nens i joves, sovint ens trobem les mares 
i pares, a la porta i podem parlar una estona, 
intercanviar opinions i conèixer-nos més.

Tenim una Biblioteca Pública (Bonnemai-
son) on hi podem llegir, informar-nos, utilit-
zar Internet i assistir a tallers, tant grans com 
petits. Aprofitem aquest altre espai nostre!

Hi ha altres llocs on coincidim amb els 
veïns: l’ambulatori, les botigues i el carrer…
això també son espais!. I potser me n’oblido 
algún altre espai… 

Pensem una cosa, quan díem «al meu 
temps això era d’un altra manera», tenim raó 
, però també el nostre temps és ara. O és que 
no estem vius?

Aprofitem els nostres espais, que hem 
guanyat, que em fet nostres i si en descobriu 
un de nou molt millor.
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         DIA HORA ACTIVITAT LLOC ORGANITZA
Ju

ny

Divendres
 20

20 h ENTREGA DE PREMIS
Campionat de dominó

Forat de la 
Vergonya

 AVV del Casc Antic

21 h PREGÓ AMB MARY NASH Forat de la 
Vergonya

AVV del Casc Antic

21.30 
h

SOPAR DE FESTA MAJOR Forat de la 
Vergonya

AVV del Casc Antic

23 h RAY-CALLAO
Concert de música cubana

Forat de la 
Vergonya

AVV del Casc Antic

Dissabte 
21

11h 
- 23 h

FIRA AGROECOLÒGICA 
Productes de tota catalunya.
Tallers de consum solidari.

Forat de la 
Vergonya

Slow Food, Xarxa de Consum 
Solidari, AVV Casc Antic

20 
- 24 h

ACTUACIONS MUSICALS. Dia de la música: 
N’Guessan i grup sorpresa

Forat de la 
Vergonya

Slow Food, Xarxa de Consum 
Solidari, AVV del Casc Antic

Diumenge
22

21.30 
h

CINEMA A LA FRESCA 
Espectacle de cinema mut amb música en 
directe

Forat de la 
Vergonya

RAI-ART

Dilluns 
23

17.30 
h

IV FESTA DEL COMERÇ JUST 
Batut de torró i 
Espectacle infantiL amb el grup  Moki-Moki

Pl. Sant 
Agustí Vell

Xarxa de Consum Solidari

Dimarts
24

15 h PAELLA POPULAR Passeig 
del Born / 
Comerç

AVV del Casc Antic

17 h XXIV EDICIÓ DE FESTIVALIS. Concert de 
música tradicional

Passeig 
del Born / 
Montcada

Escola de música Leza, AVV del 
Casc Antic

Dimecres
25

16.30 
h

FESTA DE LA GENT GRAN Pl. Sant 
Agustí Vell

Centre de dia Casc Antic, 
Biblioteca Francesca 
Bonnemaison, Casal Municipal 
de la Gent Gran Comerç, Esplai 
«La Caixa» , AVV Casc Antic

19.30 
h

HAVANERES I ROM CREMAT 
amb el grup Mar Endins

Pl. Sant 
Agustí Vell

AVV Casc Antic

Ju
lio

l

11 i 12 15º ANIVERSARI DE RAI - 15 ANYS DONANT LA TABARRA

Divendres
11

16 
- 22 h

TARDA D’ESPECTACLES. 
Representacions de joves, teatre social,
break dance i cabaret

Forat de la 
Vergonya

RAI

Dissabte
12

11 h LLIGUETA DE BASKET Forat de la 
Vergonya

RAI

15 h DINAR POPULAR «COUS COUS» Forat de la 
Vergonya

RAI

18 h CERCATASQUES amb «Always Drinking Mar-
ching Band» i «Batukarai»

Forat de la 
Vergonya

RAI

20 - 2 
h

CONCERT JOVE: Flamenkillo/rumba, música 
àrab, hip-hop, funky, salsa..

Forat de la 
Vergonya

RAI

PROGRAMA FESTA MAJOR DEL CASC ANTIC 2008

del 20 de juny al 12 de juliol



L´Associació de Veïns i Veïnes del Casc 
Antic fundada l´any 1974 ha tingut un paper 
important en la lluita veinal per millorar les 
condicions de vida al barri.         

L´Associació s´ha implicat en la defensa 
d´un barri més habitable i sostenible, en la 
promoció del petit comerç i de proximitat com 
a eix vertebrador de la vida  comunitària.

La nostra tasca es la de mediar entre els 
veïns i la administració i resoldre els conflic-
tes i reivindicacions  mitjantçant un diàleg 
permanent amb el districte

Com a entitat federada en la FAVB (Fede-
ració d’Associacions de Veïns de Barcelona) 
participem en totes les reunions temàtiques 
amb altres entitats, assemblees. Això ens per-
met intercanviar experiències i recursos de 
cara a poder tenir una visió més real i poder 
fer frontf  als problemes del barri  desde una 
perspectiva  global.

Serveis a disposició dels socis i veïns:
La Associació ofereix uns serveis i activi-

tats  tant als seus associats com a la població 
del Casc Antic en general.

 Alguns d’aquests serveis son:
• Atenció al públic  de dilluns a divendres 

de 17:00 a 20:00h
•Servei d’assessorament jurídic setmanal-

ment previ avís.
• Local social i d’esbarjo per la gent gran, 

i sala polivalent de reunions al servei de col.
lectius, comunitats de veïns, etc...

• Escola d’adults Casc Antic: Formació 
bàsica i formació per la integració dels veïns. 
Informació de dilluns a dijous de 15:30 a 
19:30

• Aula d’informàtica oberta al públic del 
barri i oberta en horaris d’atenció al públic

Espai per desenvolupar activitats creatives 
(pintura, etc...)

AVV DEL CASC ANTIC

��

SI VOLS QUE EL BARRI MILLORI FES-TE’N SOCI
Quota anual: �� euros

Srs.,
Els prego que m’inscriguin com a soci a l’Associació de Veïns del Casc Antic. Els autoritzo a presentar els rebuts 
correspondents a les quotes de soci al compte bancari que especifico més avall.

Barcelona, a ............. de ....................................de ............

Signatura:

Dades personals
Nom i cognoms ..............................................................................................................
Adreça ...........................................................................................................................
Codi Postal i població ...........................................................Telèfon ................................
Nascut a..............................................................................amb data de ........................
Professió ..............................................................................DNI .....................................

Dades Bancàries
Banc o Caixa ..................................................................................................................
Codi compte client ...........................................................................................................
Agència ..............................................................................Núm d’oficina ......................
Núm. de compte .............................................................................................................
Titular del compte ............................................................................................................

Dades per a l’entitat bancària

Banc o Caixa ..................................................................................................................
Agència .........................................................................................................................
Codi de compte client ......................................................................................................

Distingits Srs.,
Els preguem que, fins a nou avís, se serveixen deure al compte que consta al peu els rebuts a nom de 
que els seran presentats per l’Associació de Veïns del Casc Antic.
Atentament.
Data i signatura:

Associació de Veïns
CASC ANTIC
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