Índex de candidatures de lluites:
1) N o vo le m m é s m u rs a la ciu tat ( FAVBad alo n a, Bad alo n a)
Fitxa 4
2 ) D e fe n s e m Can Rave n tó s ( AV Sarrià, Barce lo n a) . Fitxa 5
3 ) Pe r la re o be rtu ra d e l CAP d e l Po ble n o u ( FAVSabad e ll, AV
Po ble n o u d e la Salu t, Sabad e ll) . Fitxa 7
4 ) Equ ip am e n t p e r a la ge n t gran ( AV La U n ió d e Cam p s
Blan cs , San ta Bo i d e Llo bre gat) . Fitxa 10
5) Majo rs s e gu rs als ban cs ( AV San t Pe re i San t Pau ,
Tarrago n a) . Fitxa 12 .
6 ) N e ce s s ite m la Biblio ( AV So m San ta Eu làlia, L'H o s p itale t d e
Llo bre gat) . Fitxa 14
7) Re ivin d icació d e l'h abilitació d e l 2 o n am bu lato ri d e La
Flo rid a ( AV la Flo rid a, L'H o s p itale t d e Llo bre gat) . Fitxa 14
8 ) “Pe r la Re s id è n cia Pú blica d e l Xu p , p e r la ge n t gran d e
Man re s a! ( AV El Xu p d e Man re s a) . Fitxa 16 .

Reconeixements Veïnals 2021/Lluita
NÚM. 4 Nom AV : Federació d'Associacions de Veïns de
Badalona
CATEGORIA: Lluita NOM: “No més murs a la ciutat”
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:
En contra del projecte d'Adif de posar pantalles acústiques que
divideixen la ciutat – cosa que afecta a moltes localitatsaconseguim possar d'acord a tota la societat civil organitzada de
Badalona per trobar una solució.
Aconseguim una concentració amb unes mil persones i un acord
per a trobar altres solucions.
OBJECTIUS:
Parar el mur que suponia i tapar la visibilidad a nuestros vecinos
del mayor equipamiento de ciudad
ACTUACIONS RELLEVANTS:
Gran mobilització del 26 de setembre d’unes 1.00 persones
PERSONES BENEFICIÀRIES:
Tota la ciutat de Badalona
ENTITATS INVOLUCRADES:
 Empresaris
 Sindicats.
 Partits

 Moltes més entitats

REPTES ACONSEGUITS?
Aconseguir parar el projecte i trobar alternatives
REPTES PER ASSOLIR:
Transformació de la via del tren
MATERIAL GRÀFIC :

Reconeixements Veïnals 2021/Lluita
NÚM. 5 Nom AV : AV de Sarrià de Barcelona
CATEGORIA: Lluita NOM DEL PROJECTE : Defensem Can
Raventós
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:
La Plataforma Defensem Can Raventós som un grup de veïns
i veïnes de Sarrià que ens hem organitzat per defensar el jardí
i la casa de Can Raventós, un dels darrers espais verds que
resten dins del nucli antic de Sarrià Vell.
Des de la plataforma lluitem contra un projecte immobiliari
que, a més de fer desaparèixer el jardí centenari, suposaria la
construcció de més de 40 pisos de luxe, en un nou atac a les
veïnes de la vila que fa anys que resistim a la constant elitització
del barri.
El projecte es va aprovar el setembre del 2020 amb evidents i
demostrades irregularitats en el seu tràmit i incompleix en diversos
aspectes el planejament urbanístic municipal.
Per tot això, des de la plataforma vam decidir emprendre una
campanya de mobilització ciutadana acompanyada d'accions
legals i portar el Pla Especial a un contenciós administratiu. El
nostre manifest reivindicatiu ha estat signat per més de 2.000
persones i més de 30 Entitats de Sarrià i de la ciutat.

OBJECTIUS:

- Millorar la qualitat de vida de les veïnes de Sarrià i lluitar
contra el canvi climàtic - Lluitar contra la continua
especulació urbanística i elització del nostre barri i de la
ciutat de Barcelona
- Aconseguir que la casa de Can Raventós sigui un espai per
al gaudi de la ciutadania i per a les necessitats veïnals.
- Salvar el jardí de Can Raventós i que sigui un refugi climàtic
obert al públic.
ACTUACIONS RELLEVANTS:
- Setembre 2020: Denúncia pública del projectes als mitjans
- Desembre 2020. Manifestació massiva pels carrers de Sarrià i
declaració simbólica del refugi climàtic de Can Raventós
- Març 2021: Festa de la Primavera de Sarrià
- Abril 2021: Interposició del contenciós administratiu
- Maig 2021: Cantada popular davant de Can Raventós
- Juny 2021: Recaptació de 7000 € de campanya
micromecenatge a Goteo.org
- Juliol 2021: Concert solidari del Pony Pisador a favor de la
plataforma al Teatre de Sarrià
- Setembre 2021: Mural de flors al murs de Can Raventós amb la
participació veïnal

PERSONES BENEFICIÀRIES:
Veïns i veïnes de Sarrià, amb especial incís en la gent gran i els
infants
ENTITATS INVOLUCRADES:
Associació de Veïns de Sarrià
Centre i Teatre de Sarrià
Castellers de Sarrià

Sindicat d'habitatge de Cassoles
Associació Cultural Casa Orlandai
Diari el Jardí de Sarrià i Sant Gervasi
REPTES ACONSEGUITS?
- Mobilització del barri de Sarrià
- Visualització de l'especulació urbanística a Sarrià i la pèrdua
d'espais verds
- Hem assolit finançament popular ( 7000 €) amb un
micromecenatge per pagar les despeses judicials del contenciós
administratiu
REPTES PER ASSOLIR:
- Aconseguir tombar el Pla Urbanístic
- Obtenir la permuta dels terrenys i l'adquisició per part de
l'Ajuntament de la finca
MATERIAL GRÀFIC :

Reconeixements Veïnals 2021/Lluita
NÚM. 7 Nom AV : FAVSabadell i AV Poblenou de la Salut
CATEGORIA: Lluita NOM DEL PROJECTE : PER LA
REOBERTURA DEL CAP DE POBLE NOU
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:
EL CAP DE POBLE NOU ES UN PETIT AMBULATORI QUE
DONA SERVEI A LA POBLACIÓ DEL BARRI, REPETIDES
VEGADES HAN INTENTAT TANCAR-LO (AL MES D'AGOST,
ETC) SEMPRE AMB LA FORÇA QUE HA FET L'AV I LA FAV
SABADELL S'HA ACONSEGUIT QUE NO ES TANQUÉS. ARA
AMB LA PANDEMIA EL VAN TANCAR ARGUMENTANT QUE NO
REUNIA LES CONDICIONS DE SEGURETAT QUE REQUEREIX
LA SITUACIÓ DE PANDEMIA PER LA COVID19. ESTA TANCAT
DES DE EL MES DE MARÇ DEL 2020. S'HAN FET DIVERSES
ASSEMBLEES, CONCENTRACIONS PER RECLAMAR LA SEVA
REOBERTURA, TOT AIXÒ DURANT LA PANDEMIA. AL MES DE
SETEMBRE, VAREM ACONSEGUIR QUE EL PARLAMENT ES
PRONUNCIES A FAVOR DE LA REOBERTURA. ESTEM
PENDENTS DE QUE SIGUI UNA REALITAT
OBJECTIUS:
LA REOBERTURA DEL CAP POBLE NOU
ACTUACIONS RELLEVANTS:
ASSEMBLEES, CONCENTRACIONS, REUNIONS AMB
L'AJUNTAMENT I AMB ELS PARTITS REPRESENTANTS AL

PARLAMENT I A L'AJUNTAMENT. PRESENCIA AL PLE DEL
PARLAMENT DE CATALUNYA.
PERSONES BENEFICIÀRIES:
LA FAV SABADELL, AMB LES 23 AV FEDERADES
ENTITATS INVOLUCRADES:
LA FAV SABADELL, AMB LES 23 AV FEDERADES
REPTES ACONSEGUITS?
QUE EL PARLAMENT DE CATALUNYA RATIFIQUES LA SEVA
OBERTURA AL MES DE SETEMBRE DEL 2021
REPTES PER ASSOLIR:
QUE S'AMPLII I QUE NO EL TANQUIN MAI MÉS
MATERIAL GRÀFIC :

Reconeixements Veïnals 2021/ Projectes
NÚM. 10 / Nom AV : AAVV LA UNIÓ DE CAMPS BLANCS DE
SANT BOI DE LLOBREGAT
CATEGORIA: Projecte comunitari/ NOM DEL PROJECTE :
EQUIPAMENTS PER A LA GENT GRAN DE SANT BOI DE
LLOBREGAT
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:
Davant de la necessitat d'un equipament per a la Gent Gran, en un
principi pensat per donar resposta al veïnat del barri de
Camps Blancs, es reivindica el solar d'una antiga escola
ubicada al districte per fer una residència, un centre de dia i
apartaments assistits. El terreny permet contemplar aquest
desenvolupament edificatori. Aquesta reivindicació ha estat
asumida per la Federació d'Associacions Veïnals de Sant Boi i,
actualment, es considera un projecte de ciutat. S'han mantingut
diverses reunions amb l'Ajuntament per tal que ho entomi i ho
plantegi a la Generalitat que és qui té la competència. El passat
mes de setembre es va fer entrega a l'Alcaldessa d'un dossier
elaborat per un estudiant d'arquitectura com a mostra de l'interès
veïnal en la premura de començar l'edificació donant així resposta
a la inquietut existent per la manca de places públiques
OBJECTIUS:
DOTAR D'EQUIPAMENTS PÚBLICS PER A LA GENT GRAN DE
SANT BOI EN EL BARRI DE CAMPS BLANCS

ACTUACIONS RELLEVANTS: Actuacions rellevants (amb
calendarització aproximada a partir del 2019, darrera
convocatòria dels premis, o evolució en aquest que tingui
major recorregut) *
 2.015 Es fa demanda al regidor de barri de Camps Blancs de
la construcció d'una residència i centre de dia als terrenys de
l'antiga escola Milà i Gelabert i que ell ho traslladi a l'equip
de govern de Sant Boi
 2.016 Col·locació de pancartes en el terreny i manifestació
veïnal
 2.017 l'Alcaldessa es compromet a fer les gestions
oportunes davant de la Generalitat per tal de procedir a la
construcció
 2.019 Intervenció en el Ple Municipal reclamant aclariment
sobre les gestions dutes a terme per l'Ajuntament en
compliment del compromís adquirit
 2.020 L’Ajuntament presenta el projecte de destinar una part
del terreny de l'antiga escola a la construcció de 3 blocs
d'habitatges dins del Pla urbanística "COSINT BARRIS".
Aquest canvi d'utilització de part del terreny reivindicat és
rebutjada. La Federació d'Associacions Veïnals considera
que els equipaments demandats són necessaris i importants
per la nostra ciutat. A més, des de l'inici de la reivindicació
veïnal en cap moment es va fer menció, per part de
l'Ajuntament, d'aquest projecte d'habitatge lliure.
 2.021 Reunió amb l'Alcaldessa i el Primer Tinent d'Alcaldia a
on s'entrega el dossier esmentat en el primer apartat En les
trobades informals que hi ha hagut amb l'Alcaldessa i altres
membres de l'equip de govern sel's hi ha anat recordant el
compromís adquirit i, avui , encara sense resposta
PERSONES BENEFICIÀRIES:
El col.lectiu de Gent Gran de la nostra ciutat
ENTITATS INVOLUCRADES:
 Les entitats veïnals representades a la Federació.
 Forces polítiques de l'Ajuntament
REPTES ACONSEGUITS?

L'Alcaldessa s'ha compromés amb el projecte però més enllà de la
paraula no hi hagut cap concreció
REPTES PER ASSOLIR:
Execució de l'equipament
Altres:
És important que les Institucions donin resposta als compromisos
adquirits amb la ciutadania.

MATERIAL GRÀFIC:

Reconeixements Veïnals 2021/Lluita
NÚM. 12 Nom AV : A.V.V. la Unió de Sant Pere i Sant Pau
CATEGORIA: Lluita NOM: Mayores seguros en los bancos
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:
Grupos de voluntarios hacen guardia en los cajeros para
evitar robos, la meta final de esta iniciativa es la de conseguir
una ley que regule los servicios de los bancos. No hay
derecho que las personas mayores tengan que sacar dinero en
la calle haciendo colas a la intemperie expuestos a ser víctimas de
desalmados
OBJECTIUS:
De momento hemos conseguido más policía y que alguna entidad
mejore el servicio, pero queremos algo más definitivo, como una
ley que regule los servicios de las entidades bancarias

ACTUACIONS RELLEVANTS:
 Desde el mes de mayo patrullas de voluntarios hacen
guardia en los cajeros el día 10 y 25 de cada mes.
 Nos hemos reunido tanto en junio como en septiembre con
entidades y se ha conseguido que CaixaBank cree la figura
del asesor señor cuya función es la de atender a los
mayores de 60 años en todas las horas de oficina y en
cualquier gestión sin cita previa.

 En septiembre mantuvimos on a reunión con la regidora de
seguridad del ayuntamiento y nos han puesto por fín una
pareja de policías que patrullan a pie por el barrio En el
pleno del 25 de septiembre el Ayuntamiento de Tarragona
hizo una declaración institucional apoyando y mejorando
nuestra iniciativa.
 El día 10 de octubre hicimos una concentración de vecinos
con el seguimiento esperado más de 300 personas hicieron
acto de presencia equipados con chalecos amarillos El
siguiente paso es conseguir el apoyo de otros
ayuntamientos, para que posteriormente el Parlament haga
una declaración institucional que nos sirva de espaldarazo
para llegar a las Cortes donde le pediremos al gobierno la
regulación de los servicios mínimos que han de dar los
bancos para que sobretodo las personas mayores estén
seguras.
PERSONES BENEFICIÀRIES:
Todo el mundo, pero sobretodo las personas mayores y más
desvalidas
ENTITATS INVOLUCRADES:







La A.V.V. la Unión
La AVV de Sant Pere i Sant Pau
El Ayuntamiento de Tarragona
Nos apoyan
La asociación los Picapiedra
La FAVTarragona

REPTES ACONSEGUITS?
Mejora en el servicio de algunas entidades
Patrulla de la Guardia urbana de forma fija
Declaración institucional Apoyo vecinal
Reconocimiento de los medios y del público

REPTES PER ASSOLIR:
1 Apoyo de los ayuntamientos de las poblaciones mas importantes
de la provincia
2 Conseguir el apoyo del Parlament
3 Conseguir una ley que regule los servicios de los bancos y de
seguridad a los más mayores
ALTRES:
La respuesta vecinal es tan buena que la lista de voluntarios para
las patrullas aumenta cada día
MATERIAL

GRÀFIC:

Reconeixements Veïnals 2021/Lluita
NÚM. 14 Nom AV : AV Som Santa Eulàlia,
CATEGORIA: Lluita NOM : “Necessitem la Biblio”
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:
Lluita veïnal per a la recuperació de la Biblioteca de Santa
Eulàlia, tancada amb la pandèmia i ara, tancada definitivament
per l'Ajuntament de l'Hospitalet.
OBJECTIUS:
 Ampliar la base social de l'entitat.
 Difondre informació clara sobre el tancament d'un servei
essencial al nostre barri, a tot el veïnat.
 Aconseguir la reobertura del servei de Biblioteca al barri, tal i
com existia abans de la pandèmia COVID-19, fins i tot a una
nova ubicació.
 Traslladar el sentir del veïnat als responsables polítics del
nostre Ajuntament, en relació amb aquesta decisió.
ACTUACIONS RELLEVANTS:
 13/03/2021: Acte informatiu presentaciió de la campanya:
Necessitem la Biblio
 A partir del 20/03/2021: Taules informatives i recollida de
signatures, els dissabtes al matí al carrer.
 20/03/2021: Campanya de recollida de signatures
presencials i telemàtiques (change.org).









6/04/2021: Assistència i difusió de la campanya/lluita, al
Consell de Districte III.
11/04/2021:: Recollida d'ahesions al manifest: 40 entitats,
col·lectius, organitzacions polítiques i grups municipals.
23/04, Sant Jordi: Exposició de pintures i taller de lectura de
poemes, obre la Biblioteca.
Març - maig: Entrevistes i reportatges a diferents mitjans de
comunicació: escrits i audiovisuals.
30/05/2021: Participació, difusió de la campanya i punt de
recollida de signatures, a la jornada Obrim Carrers, al barri.
Març - juny: Campanya de recollida de signatures a 33
comerços del barri.
21/09/2021: Acte públic de Registre i entrega de les 4.055
signatures recollides, a la Regidoria Districte III. Sol·licitud
de reunió amb els responsables polítics de l'Àrea de Cultura
i de la Regidoria del Districte III.

PERSONES BENEFICIÀRIES:
Veïns/es del barri de totes les edats: infants, joves, adults i gent
gran
ENTITATS INVOLUCRADES:















AFA Escola Prat de la Manta
AMPA Escola Bernat Desclot
AMPA Escola Frederic Mistral
AMPA Escola Pompeu Fabra
AFA Escola Francesc Candel
AMPA Institut Mercè Rodoreda
AMPA Institut Santa Eulàlia
Institut Santa Eulàlia Institut Bisbe Berenguer
Taller de Santa Eulàlia
Grup de lectura Biblioteca Santa Eulàlia
Centre d'Estudis de l'Hospitalet
Òmnium l'Hospitalet
Xarxa Groga de l'Hospitalet
Grup de Teatre Ela-Ela Teatre












La Fundició Coop.
Can Trinxet Viu
Defensem el Castell de Bellvís
Plataforma Stop Massificació
Associació Cultura Tretze
Punt Òmnia
JIS-Arrels Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer
Associació d'Amics del Ferrocarril de l'Hospitalet
AViV la Florida AVV Collblanc - la Torrassa
AVVIBellvitge

REPTES ACONSEGUITS?
 Campanya d'adhesions al manifest: Necessitem la Biblio.
 Adhesions d'Escoles d'Educació Primària i Instituts
d'Educació Secundària del barri, AMPAs i AFAs de primària i
secundària, 3 AAVV dels barris limítrofs, entitats culturals del
barri i de la ciutat, organitzacions polítiques i grups
municipals de l'Ajuntament, moviments socials i col·lectius
de defensa del patrimini i de la cultura de l'Hospitalet.
 Campanya de recollida de signatures, implicant-hi a 32
comerços del barri.
 Recollida de 4.055 signatures (físiques i digitals).
REPTES PER ASSOLIR:
 Ampliar la difusió de la campanya entre més veïns/es del
barri/districte.
 Seure als responsables polítics del tancament i aconseguir
un compromís de recuperació del servei de Biblioteca al
barri, a l'antic edifici o a una nova ubicació.
ALTRES. Lluita a llarg termini, amb un any escàs de vida.
MATERIAL GRÀFIC :

Reconeixements Veïnals 2021/Lluita
NÚM. 15/ Nom AV : AVLa Florida
CATEGORIA: Lluita NOM DEL PROJECTE : Desdoblament
de l'ambulatori de La Florida.
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:
Reivindicació de l'habilitació del segon ambulatori de La Florida.
OBJECTIUS:
Reclamem el segon ambulatori de la Florida per a pal·liar el
col·lapse que afecta a l'actual CAP que dóna servei a unes
45.000 persones. Des de fa més d'una dècada portem esperant el
segon ambulatori però un any rere l'altre l'administració incompleix
els seus propis compromisos i de manera recent l'únic que s'ha fet
ha estat la construcció d'uns barracons a l'entrada del CAP per a
l'atenció mèdica als ciutadans i ciutadanes.
ACTUACIONS RELLEVANTS:
Des de l'AViV de La Florida vam iniciar una campanya des dels
inicis de la pandèmia reclamant el segon ambulatori perquè es
tracta d'una necessitat prou urgent pel barri més densament poblat
d'Europa. Ens hem posat en contacte amb el Departament de
Salut de la Generalitat, hem atès entrevistes a la premsa escrita i
a la televisió local de l'Hospitalet i hem participat en debats sobre
la sanitat pública a la nostra ciutat.
PERSONES BENEFICIÀRIES:

Ciutadania del barri de La Florida.
ENTITATS INVOLUCRADES:
Cooperativa La Fundició de l'Hospitalet.
REPTES ACONSEGUITS?
Millores en l'accés i habilitació d'uns tendals a l'estiu de 2020
perquè les persones que feien cua poguessin cobrir-se del sol.
REPTES PER ASSOLIR:
Confirmació de l'habilitació del segon ambulatori per a l'any 2022.
ALTRES:
Saludem la celebració d'una nova edició dels (Re)coneixements
Veïnals, tan necessària per a visualitzar lluites als nostres barris.
MATERIAL GRÀFIC :

Reconeixements Veïnals 2021/Lluita
NÚM. 16 Nom AV : Associació de Veïns i Veïnes del Xup
CATEGORIA: Lluita
NOM DEL PROJECTE : “Per la Residència Pública del Xup, per
la gent gran de Manresa!
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:
Campanya reivindicativa del moviment popular organitzat del
barri del Xup i de la ciutat de Manresa per assolir una
residència geriàtrica 100% pública al barri del Xup. És una
reivindicació antiga.
L'any 2018, l'Ajuntament de Manresa es va comprometre a
executar-la l'any 2019 (60 places públiques i 30 de privades) però
amb la pandèmia entremig ara s'ha tirat enrere (amb paraules
seves, està en "quarantena"). Davant d'això nosaltres diem tot el
contrari: hi ha un dèficit de places públiques a la ciutat (i comarca),
exigim que es tiri endavant i volem que sigui 100% pública.
OBJECTIUS:
 Mobilitzar i implicar el veïnat en defensa dels serveis públics
i els drets de la gent gran
 Assolir la construcció de la residència al barri
 Crear un nou model de residència: 100 pública (gestió i
provisió), arrelada al barri, que garanteixi els drets de la gent
gran i que sigui un exemple per tot el país.
ACTUACIONS RELLEVANTS:

 Actuacions: -Concentracions davant de l'Ajuntament de
Manresa (cada dilluns).
 Manifestacions pels carrers de Manresa.
 Comunicats, notes de premsa, articles a la premsa local i
comarcal.
 Edició de butlletins, cartells, pàncartes, etc
 Xerrades, conferències, parlaments, al barri i a diferents
indrets de la ciutat.
 Reunions i trobades amb veïns, altres entitats i agents, amb
institucions (Ajuntament, Generalitat, etc.
Entre totes les activitats cal destacar: JORNADA “VOLEM LA
RESIDÈNCIA PÚBLICA DEL XUP” Diumenge 24 d’octubre
de 2021 Barri del Xup (Manresa)
11:30h. A la Pista Poliesportiva PARLAMENTS AMB: • Víctor
Feliu, membre de la Plataforma en defensa de les Pensions
Públiques i els drets de la Gent Gran – Manresa, com a
moderador de l'acte (benvinguda i presentació dels
parlaments).
Joaquin Vizcaino, fundador i vocal de l’Associació de Veïns i
Veïnes del Xup. • Albert Torrents, vicepresident i
representant de salut i sanitat de la Confederació
d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC).
(Finalment es va disculpar la seva assistència per motius
personals) • Rossy Laciana, vicepresidenta de la
Coordinadora Residències 5+1. • José Antonio Carballido,
vocal de la Federació d’Associacions de Veïns de Manresa
(FAVM). • Francisco Álvarez, tresorer de la Federació
d'Associacions de Veïns d'Habitatge Social de Catalunya
(FAVIBC). • Enric Martí, membre de la Plataforma en
defensa de les Pensions Públiques i els drets de la Gent
Gran - Manresa • Adrià Meléndez, membre de la Plataforma
en Defensa dels Serveis Públics (PDSP) El propòsit seria
dotar de rellevància la necessitat de la implicació i la lluita
veïnal i popular envers la consecució de serveis públics
universals i de qualitat, i en concret per una residència 100%

pública al barri. Tot seguit, cercavila reivindicativa amb els
Tabalers de Xàldiga fins als terrenys de la futura residència
ACTE DE COL•LOCACIÓ VEÏNAL DE LA
 PRIMERA PEDRA 14h A la Pista Poliesportiva DINAR
POPULAR (Paella) Organitzadors: • Associació de Veïns i
Veïnes del Xup - Comissió per la Gent Gran del Xup •
Federació d’Associacions de Veïns de Manresa (FAVM) •
Plataforma en defensa de les Pensions Públiques i els drets
de la Gent Gran – Manresa Per la Residència del Xup, ni un
pas enrere!
PERSONES BENEFICIÀRIES:
Totes les persones grans del barri, ciutat i comarca amb escassos
recursos i que no tenen accés a una residència privada. De retruc
a tot el veïnat del barri perquè la residència pot generar sinèrgies
positives al nostre barri (obrer, popular, perifèric i amb escasos
recursos)
ENTITATS INVOLUCRADES:















Totes les entitats, col·lectius o serveis del barri:
Associació de Veïns i Veïnes del Xup
Comissió per la gent gran del Xup
Comissió de Joves del Xup
AFA Escola Muntanya del Drac
AFA Institut Manresa
Sis Club de Futbol Pare Ignasi Puig
Club Petanca del Xup
Pla de Desenvolupament Comunitari del Xup Casal Cívic del
Xup Entitats i agents de la ciutat de Manresa:
Plataforma en defensa de les Pensions Públiques i els drets
de la Gent Gran – Manresa
Federació d’Associacions de Veïns de Manresa (FAVM)
Fem Manresa
CCOO
UGT

 Entitats i agents a nivell de país: Confederació
d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC
Coordinadora Residències 5+ Federació d'Associacions de
Veïns d'Habitatge Social de Catalunya (FAVIBC) Plataforma
en Defensa dels Serveis Públics (PDSP)
REPTES ACONSEGUITS?
 Donar a conèixer la nostra reivindicació al conjunt del veïnat
del barri i de la ciutat de Manresa
 Donar a conèixer la nostra reivindicació més enllà de la
ciutat de Manresa
 Mobilitzar i implicar a la lluita forces entitats persones del
barri i de la ciutat
 Enxarxar múltiples entitats de barri, ciutat i país
 Ser presents als mitjans de comunicació local i comarcal
 Esdevenir una reivindicació a l'agenda política de la ciutat
REPTES PER ASSOLIR:
 Esdevenir una reivindicació a l'agenda política a nivell de
país (que la Generalitat realment ho tingui en consideració) i
evidentment que s'aconsegueixi construir la residència i que
aquesta sigui 100% pública
 ALTRES: us recomanem visitar la nostra nova pàgina web:
www.barridelxup.
 MATERIAL GRÀFIC:

