Memòria d'Activitats de l'any 2020 de l'AVV Clot-Camp de l'arpa
Objectius i Context:
L' objectiu general del projecte era el d'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. Aquest objectiu es concreta en tres objectius operatius:
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 per a millorar
les condicions de vida i donar resposta a les necessitats.
O3. Contribuir a l'enfortiment del veïnat i fomentar espais de participació i de compromís col.lectiu.
La situació excepcional de confinament no ens ha permès desenvolupar el pla d'activitats
per aconseguir els objectius aquí detallats .
PLA D’ACTIVITATS REALITZADES ÀMBIT FORMACIÓ I SENSIBILITZACIÓ EN PERÍODE
COVID
A partir de la declaració oficial de la pandèmia per la COVID-19 la programació de xerrades i
activitats previstes és va interrompre; posteriorment algunes es van reconvertir en sessions
telemàtiques o en algun acte al carrer adaptat a les mesures sanitàries obligatòries. Bastants
projectes no s'ha pogut realitzar però en canvi una part important de l'activitat de l'AVV es va
dedicar a activitats solidaries i socials, tant com a membres de la Federació d'Entitats del ClotCamp de l'Arpa, sent una de les entitats impulsores de la creació de la Xarxa de Suport del ClotCamp de l'Arpa així com participant en activitats més generals.
1. Prou agressions lgtbi fòbiques
Concentració 03-02-20 a les 19:30 h.
Lloc: Metro Clot.
Convocat junt a UCFR i Observatori contra l'Homofòbia.
2. La biblioteca del Clot dins del Clot
Dijous 12/03/2020 a les 16 h.
Lloc: al nostre local.
3. Vota pel bus 192
Dilluns 16/03/2020 a les 19 h.
Lloc: al nostre local ( complint ja les mesures de seguretat sanitària: mascareta, distancia,
número d’assistents).
4. Acte sobre el Pla de patrimoni (que no es va fer per la pandèmia)
19/03/20 al les 19 h al local de l'AVV.
5. Recollida solidaria d’aliments i productes de neteja urgent, es va crear la xarxa solidaria
d’aliments i es va fer la recollida en diverses entitats (L'Anònima, Orfeó, Foment, AVV,
CCC Islàmic, EAMP, CC La Farinera, ...)
18/05/20 De 18 a 21h.
Es va fer recollida en el nostre local i a vàries entitats més.
6. 2a Recollida solidaria d'aliments i productes bàsics – XS C-CA
19/06/20 i 20/06/20
Es va fer recollida en el nostre local i a vàries entitats més.
7. Creació del GT sobre Habitatge al barri amb l'OHT
10/07/2020 a les 5 h de la tarda és crea, a iniciativa de l'AVV, el GT amb l'OHT, per treballar els
següents temes: Immobles buits al barri, Habitatge públic a Glòries i Habitatge públic i
remodelació zona Trinxant, de cara a properes campanyes de difusió i mobilització i amb una
periodicitat quinzenal.
8. Concentracions: Per uns ambulatoris i una sanitat publica amb tot el personal i els
recursos necessaris

Dimarts 15/09/2020 a les 17 h, Davant CAP Maragall.
Dimecres 16/09/2020 a les 17 h. Davant CAP Clot (es va suspendre).
Organitzat respectant totes les mesures sanitàries vigents
9. 3a Recollida solidaria d'aliments i productes bàsics – XS C-CA
18/09/20 i 19/09/20.
Es va fer recollida en el nostre local i a vàries entitats més.
10. Xerrada sobre la Llei de lloguers catalana (conjuntament amb l'OHT)
22/10/20 a les 19 h.
En principi era al CC La Farinera però es va fer per Internet per la pandèmia.
11. Xerrada sobre la Llei de lloguers catalana (conjuntament amb el Sindicat de Llogateres)
23/10/20 a les 19 h al local del Casal de Joves La Traca a l'edifici de La Farinera.
12. Qui pagarà aquesta crisis? (Dins de la “Festa Major”)
Dijous 26/11/2020 a les 19 h.
Convocatòria per correu electrònic i xarxes socials.
Xerrada oberta per Internet per la pandèmia (en principi era al CC La Farinera).
13. Campanya #RevoltaEscolar al barri
03/12/2020 iniciem la col·laboració amb les escoles del barri, Balmanya, Dovella, Miralletes,
que inicien la campanya i promouen el primer tall de carrers per al divendres 11/12/2020 i es
continuen amb una periodicitat quinzenal.
14. 4a Recollida solidaria d'aliments i productes bàsics – XS C-CA
Divendres 11/12/2020 de 6 a 8 h de la tarda i dissabte 12/12/2020 d'11 a 1 h del migdia i de 4
a 7 de la tarda.
Es va fer recollida en el nostre local i a vàries entitats més.

