Memòria d'Activitats de l'any 2019 de l'AVV Clot-Camp de l'arpa
Context:
L'any 2019 ha estat un any d'eleccions municipals i això ha condicionat algunes de les activitats
més relacionades amb l'Ajuntament i el Districte, i també les que de vegades tenim amb les forces
polítiques de la ciutat.
Objectiu general:
Impulsar i potenciar la participació ciutadana i el compromís comunitari entre el veïnat per tal de
garantir el compliment en el barri de les prioritats de justícia social, qualitat de vida dels veïns I
veïnes, qualitat mediambiental, participació democràtica real i plena transparència
Valors que impulsem: Igualtat d’oportunitats i l’equitat, la participació, el treball comunitari, el
compromís social.
Objectius específics:
O1. Informar i sensibilitzar al barri sobre temàtiques d'interès social i comunitari.
O2. Potenciar el sentit comunitari de les accions que el veïnat vol impulsar al barri.
O3. Acompanyar la veu als veïns i veïnes davant les institucions publiques i fomentar espais de
participació i de compromís col·lectiu.
O1. Informar i sensibilitzar al barri sobre temàtiques d'interès social i comunitari. S´han dut
a terme 18 trobades i actes per desenvolupar diferents temàtiques d´interès
comunitari.
1. Vols la Biblioteca del Clot dins del Clot?
Dijous 17/01/2019 a les 16h.
Reunió amb totes les associacions de mares i pares i centres educatius de la part baixa.
del barri. Lloc: Al nostre local.
2. Xerrada sobre la contaminació aèria i acústica2- Xerrada sobre la contaminació
aèria i acústica
Dimecres 23/01/19 a les 19:30h. Lloc: al nostre local.
3. “Digues la teva” -Reivindicacions i propostes a fer al nou Ajuntament per millorar el
nostre barri
Dilluns 11/03/2019 a les 19h. Lloc: al nostre local.
4. Glòries avanços, incompliments i temes pendents
12è Aniversari del Compromís per Glòries
Dimecres 27/03/2019 a les 19h.
Assemblea informativa Organitzat per les AAVV: Poble Nou, Forn Pienc, Clot-Camp de
l’Arpa i Sagrada Família.
5. Biblioteca del Clot dins del Clot
Dijous 3/04/2019 a les 17h. Lloc: al nostre local.
6. Debat amb els partits polítics sobre les seves propostes en l’entorn de Glòries per
el mandat 2019-2023
Dilluns 6/05/19 a les 18:30h.
Organitzat per les AAVV: Poble Nou, Forn Pienc, Clot-Camp de l’Arpa i Sagrada Família
Lloc: a la Farinera del Clot.
7. Que proposen el partits polítics pel nostre barri?
Dijous 9/05/19 a les 18:30h.
Lloc: al nostre local.
8. Canvi climàtic: Que podem fer cadascú de nosaltres, ara i aquí?
Dijous 6/06/2019 a les 19h.
Ponents: Irma Soldevila (Agència d’Energia de l’Ajuntament)
Lourdes Berdié ( Ecologistes en acció)

Aitana Ralda (Friday for future Barcelona)
9. Parlem de les nostres pensions
Xerrada: Marea Pensionista del Clot-Camp de l’Arpa
Dijous 13/06/2019 a les 18:00h.
Ponent: Domiciano Sandoval, portaveu de la Coordinadora Estatal.
Lloc: a la Pl. Del Mercat del Clot.
10. Xerrada informativa Av. Meridiana: la continuació de la remodelació
(c/ Mallorca-Fabra i Puig)
Dijous 20/06//2019 a les 19h.
Lloc: al nostre local.
11. Xerrada informativa sobre el Pla de millora urbana de Glòries –sector2
Dimecres 3/07/2019 a les 19h.
Organitzat per les AAVV: Poble Nou, Forn Pienc, Clot-Camp de l’Arpa i Sagrada Família.
Lloc: Casal de barri Espai 210.
12. Recorregut pels “nostres” solars de Glòries on s’hauria de fer habitatge públic de
lloguer
Dijous 11 de juliol a les 19h.
Organitzat per les AAVV: Poble Nou, Forn Pienc, Clot-Camp de l’Arpa i Sagrada Família.
Lloc: sortida de la porta de la Farinera.
13. Junta oberta de la nostra Entitat convidant a totes les veïnes i veïns del barri
Dimarts 23/07/19 a les 19h.
Lloc: local dels Castellers (Bilbao 212).
14. Xerrada informativa: Torre del Fang
Dijous 19/09/2019 a les 19h.
Lloc: al nostre local.
15. Com podem tenir aire net a Glòries i la ciutat?
Dissabte 9/11/2019 a les 11h.
Organitza les AVV Sagrada Família i del Clot-Camp de l’Arpa.
Lloc: Dos de Maig tocant a la clariana.
ACTIVITATS ORGANITZADES PER LA NOSTRA ENTITAT PER LA FESTA MAJOR: 2019
16. Emergència Climàtica: només 10 anys per canviar-ho tot
Dijous 14/11/2019 a les 19h.
Ponent: Alex Guillamón de la Plataforma Rebel·lió o Extinció.
Lloc: al nostre local.
17. Que és un pla de patrimoni arquitectònic i històric?
Dilluns 18/11/2019 a les 19h.
Parlen: Taller d’història, AVV Sant Andreu Palomar i AVV Clot Camp de l’Arpa.
Lloc: al nostre local.
18. Ja tenim Sant Joan de Malta, ara anem per la biblioteca
Dissabte 23/11/2019 a les 11h.
Lloc: a la Placeta de Sant Joan de Malta -Verneda.
O2. ESPAIS DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI I DE PARTICIPACIÓ I DENÚNCIA
1. L' espai de la Marea pensionista ha continuat amb la seva dinàmica de treball a la ciutat i
fora d'ella.
2. L'Observatori de l´Habitatge i Turisme de Clot -Camp de l' Árpa ha dut a terme les
activitats previstes, tant de difusió i sensibilització, com d' acompanyament i de gestió
comunitària. Han estat més de 300 acompanyaments durant l'any per a desnonaments i
assemblees setmanals durant tot l'any.
3. Creació de la Plataforma contra la Llei Aragonés.

