
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL CASC ANTIC 
MEMÒRIA 2018- 2019  
 
Es presenta un informe de les activitats que s’han dut a terme des de la darrera 
assemblea de socis, en maig del 2018, i fins 2019. També es comenten les activitats 
on hem intervingut o que hem realitzat com associació de veïns i les nostres 
relacions amb el teixit associatiu del barri, del districte i la ciutat.  
 
1. CAMPANYA CONTRA L’HOTEL REC COMTAL 
Un cop l’hotel està en funcionament, l’octubre del 2018 es va fer un acte de 
denúncia el dia que l’hotel va organitzar una jornada de portes obertes al barri. Es 
va fer una concentració davant la porta principal amb pancartes i es van repartir 
fulls explicatius pels veïns. 
 
2. HABITATGE 
En els darrers anys aquest tema s’ha manifestat com el més greu del barri. Des del 
local de la Sosi es fa assessorament als veïns que venen al local amb problemes 
d’habitatge amb la col·laboració d’un advocat.  Malgrat això, no hem aconseguit 
consolidar una comissió d’habitatge que treballi de manera continuada.  
El Sindicat d’Habitatge del Casc Antic s’ha reunit al local de la Sosi durant uns 
mesos, però actualment ha fixat el seu local al carrer Serra Xic. 
 
3. VOCALIA DE DONES  
La Vocalia de Dones de l’Associació ens hem fet visibles amb algunes activitats al 
barri: parada al Ranxo de Carnestoltes i jornades del 8 de Març i del 25 de 
novembre. En aquestes jornades s’han fet diverses activitats, exposicions, taules 
informatives al carrer, pintada de mural al carrer Bòria, passi de pel·lícules, taller de 
pancartes i participació en les manifestacions. Volem crear un espai de trobada a 
l’Associació per donar suport a les dones del barri en relació amb els problemes de 
gènere.  
 
4. RELACIONS AMB EL DISTRICTE 
L’associació ha continuat amb el seu caràcter reivindicatiu en defensa dels 
interessos del barri. En aquest mes de setembre hem tingut una reunió amb el nou 
regidor de Districte Jordi Rabassa i tècnics del Districte per parlar dels temes 
pendents: habitatge, passatge Sant Benet, solar dels antics Jutjats i altres.  
També s’ha procurat assistir a les reunions del Consell de Barri, per plantejar 
problemes concrets.  
 
5. RELACIONS AMB LA FAVB 
L’associació de veïns forma part de la Federació d’Associacions de Veïns de 
Barcelona, la FAVB. Sempre hem tingut el seu recolzament en els problemes del 



barri amb declaracions públiques, cedint la seva seu i la seva presència en rodes de 
premsa que hem realitzat.  
Per part de l’associació hem participat en algunes activitats de la FAVB, com la 
coordinació amb les associacions veïnals de Ciutat Vella. A la Comissió d’habitatge 
de la FAVB només hi hem participat de forma puntual. No vam assistir l’Assemblea 
General de la Federació. Hi ha altres comissions de la FAVB en les quals no hi 
participem: sanitat i medi ambient.  
 
6. EL BUTLLETÍ “LA SOSI” 
Durant l’any 2018 hem tret dos números del butlletí. En el nº 29 es parlava de les 
activitats de Creació artística comunitària al barri i de la xerrada sobre les pensions 
de l’economista Miren Etxezarreta. En el nº 30 es donava suport als comerciants del 
carrer Verdaguer i Callís contra una interpretació abusiva de les ordenances de 
Paisatge urbà i es parlava de l’entitat Riborquestra que participa en el projecte 
Comunitats que eduquen. El nº 31 de l’any 2019 incloïa un informe especial sobre 
l’experiència de Cooperació ciutadana a les Rambles, sobre el Ranxo de 
Carnestoltes i les activitats entorn de la Jornada del 8 de març. En el nº 32 es parla 
sobre el Sindicat d’Habitatge del Casc Antic, la Taula de la Gent Gran i la 
constitució del Parlament Ciutadà de Cultura de Barcelona.  
 
7. RECURSOS HUMANS I MATERIALS DE L’ASSOCIACIÓ 
El local social de l’associació està obert els dilluns, dimecres i dijous de 18 a 20 
hores. És un punt de trobada dels veïns per plantejar problemes del barri. Som 
conscients que seria necessari obrir el local cada dia, però ens falten més 
col·laboradors entre els socis per portar-ho a terme.  
L’associació ocupa els locals propietat del Patronat de l’Habitatge en forma de 
cessió des de l’any 1988.  
 
8. ALTRES ACTIVITATS AL LOCAL DE L’ASSOCIACIÓ 
La sala de reunions és utilitzada per comunitats de veïns prèvia petició. 

Taller de Pintura. Es realitzen classes de pintura un dia a la setmana. El Taller de 
Pintura també organitza un cop l’any exposicions al Convent de Sant Agustí.  

Cooperativa de consum “Els Horteres de la Ribera”. L’associació cedeix el local a 
aquesta entitat. La seva activitat consisteix en el repartiment d’una cistella de fruites 
i verdures ecològiques un cop a la setmana.  

Open Cultural Center. És una associació formada el 2016 per un grup de voluntaris 
que desenvolupen projectes educatius i d’integració amb les persones refugiades a 
Grècia i al nostre país. La nostra associació ha cedit una sala a aquesta entitat per 
tasques d’oficina i diversos espais per classes d’idiomes.  



Ómnium Cultural Ciutat Vella. És una associació de promoció de la llengua i la 
cultura catalanes. Els cedim la sala de reunions un cop a la setmana i un espai al 
magatzem per desar el seu material. Ens plantegem que col·laborin també en 
l’organització de classes de català o altres activitats culturals al barri.  
 
9. FUNDACIÓ CENTRE SOLIDARI 
L’Associació forma part del Patronat del Centre Solidari del Casc Antic. L’objectiu 
del Centre Solidari és l’atenció a les persones del barri amb greus problemes 
econòmics i socials derivades dels Serveis Socials del barri. Compta amb la 
col·laboració del Banc d’Aliments i dels excedents de la Unió Europea. 
 
10. FESTA MAJOR  DEL BARRI 
En els anys 2018 i 2019 l’Associació de veïns ha participat en la Festa Major del 
barri a través de la “Coordinadora Festa Major del Casc Antic”.  

En els dos anys s’ha organitzat la Festa de la Gent Gran en col·laboració amb la 
Taula de la Gent Gran de Ciutat Vella. Hi ha hagut recitals de poesia, danses i com 
a final de festa, cantada d’havaneres i rom cremat.  

S’ha organitzat també una Festa Infantil a la plaça dels Mestres Casals i Martorell i 
a la plaça del Forat de la Vergonya. L’associació Riborquestra hi ha participat amb 
un recital de música i posteriorment hi ha hagut actuacions de circ i titelles.  

També s’ha organitzat una Paella popular al passeig del Born. A la tarda es van 
organitzar actuacions de circ, espectacle de clown  i concert de Festa Major amb 
l’actuació de dos grups musicals a la plaça Comercial. Aquests són els actes de 
Festa Major organitzats per la Sosi amb més repercussió al barri.  
 
11. ALTRES TEMES DE BARRI 
Ranxo de Carnestoltes els anys 2018 i 2019. Amb col·laboració de les cooperatives 
de consum Tota Cuca Viu i Els Horteres de la Ribera. Aprofitant el ranxo, la vocalia 
de dones ha organitzat taules amb tallers de màscares i altres activitats. Aquesta és 
una jornada festiva on els veïns i les entitats compartim el carrer.  

Reunions amb socis i veïns del barri per proposar temes de reivindicació al barri. 
S’ha decidit treballar els temes de sorolls al carrer i la reivindicació del solar dels 
antics Jutjats per a equipaments socials pel barri. S’ha constituït una Plataforma per 
coordinar les entitats del Districte de cara a la reivindicació del solar dels jutjats.  

12. COMUNICACIÓ I WEB 
Un altra comissió que ha començat a funcionar és la de comunicació i creació d’una 
pàgina web de la Sosi. Cal concretar encara els objectius que podem assolir per a 
aconseguir una millor divulgació de les activitats de la Sosi. 
 
 



13. COMENTARI FINAL 
Esperem que aquesta memòria sigui útil per animar a participar a més veïns i veïnes 
en les tasques que es fan a la nostra Associació. Estem determinats a impulsar 
l’Associació en la defensa de les reivindicacions del barri.  

En aquest any 2019 ens hem proposat impulsar les vocalies d’habitatge i altres 
temes de treball al barri com sanitat i salut. També s’han proposat algunes activitats 
culturals per tal de dinamitzar les activitats al local de la Sosi. Per realitzar aquestes 
activitats necessitem la participació dels socis i sòcies de la nostra entitat.  
 
 
Cordialment, La Junta 
Barcelona, desembre 2019 
 


