
El Cap Raval Nord està ubicat des del 1992 en un 
edifici construït els anys 30 per l’arquitecte Sert i pen-
sat com a dispensari antituberculós. Aquest edifici està 
catalogat amb la protecció màxima, que vol dir que no 
es pot canviar res dels elements ni de l’estructura, ha 
quedat totalment obsolet i no pot cobrir les necessitats 
actuals d’una població de 22.000 habitants que, a més, 
te la esperança de vida mes baixa de la ciutat.

Teòricament des del 2006 l’Ajuntament ha estat bus-
cant un espai al barri, però si bé s’han trobat espais per 
a equipaments de ciutat no s’hi ha trobat res per al CAP. 
L’únic espai on seria possible ubicar-lo, segons els tèc-
nics del CatSalut, és la capella de la Misericòrdia però 
l’edifici va ser cedit al MACBA pel govern de l’alcalde 
Trias el 2013 per fer-ne una ampliació. Aquesta cessió 
tenia dues clàusules: es podia revocar la cessió si en 5 
anys no s’hi feia res o si hi havia una necessitat per al 
barri. Es compleixen les dues condicions, però la majo-
ria de partits de l’Ajuntament ha votat en contra de la 
rescissió del conveni.

De res ha servit que veïnes i usuaris hagin impulsat 
una iniciativa ciutadana recollint gairebé el doble de 
signatures de les que eren necessàries i s’hagi mobilit-
zat reclamant l’espai per al barri. El Raval té molt pocs 
espais públics i pateix un procés de gentrificació -i per 
tant d’expulsió de veïns com en altres barris de la ciu-
tat-, però en aquest cas amb una virulència brutal.

El museu disposa de molts espais públics a la plaça 
dels Àngels. Hi té el convent, l’església que lloga mes 
de 270 dies a l’any a entitats privades per a activitats 
que no tenen res a veure ni amb el museu ni amb la 
cultura. Recordem que la construcció del MACBA va 

suposar l’expulsió de 200 famílies que vivien a les cases 
que ara ocupa el museu.

El dijous 21 de març la plataforma formada per veïns 
i veïnes, entitats del barri i treballadores del CAP jun-
tament amb entitats de la resta de la ciutat va decidir 
ocupar l’antiga capella de la Misericòrdia decidida a 
mantenir l’ocupació fins aconseguir un espai digne on 
ubicar el CAP.

Els altres espais proposats fins ara no s’adapten a les 
necessitats d’un centre sanitari. L’última proposta feta a 
corre-cuita un dia abans del ple municipal de març per 
ERC va ser la d’un espai que es coneix com a CUB, al 
costat de l’edifici del museu. Aquest lloc no sembla el 
més idoni ja que és molt petit i suposa perdre més espai 
públic, i és de difícil accessibilitat.

Aquest cas no és només un problema de defensa d’un 
centre sanitari públic digne. És  un problema de prio-
rització, com passa a molts altres barris, dels interessos 
de les  elits econòmiques per sobre de les necessitats de 
veïns i veïnes.

Demanem que aquesta resolució, a més de ser apro-
vada, tingui el suport i el compromís de recolzament de 
la lluita per part de tots aquells altres barris que pateixen 
situacions similars. Els veïns i veïnes del Raval que es-
tan treballant conjuntament per tenir un barri digne on 
les persones puguin viure i tinguin els serveis públics 
que necessiten es mereixen la solidaritat veïnal inde-
pendentment de les seves opinions polítiques.

EN QUIN CAP CAP QUE AL CUB HI CÀPIGA UN 
CAP?
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La seguretat en els nostres barris
Presenta: AV del Barri Gòtic

Hem d’encarar el tema de la seguretat des d’una mi-
rada comunitària tot i reconèixer la dificultat i la com-
plexitat de la situació dels carrers d’alguns dels nostres 
barris.

L’entrada en el relat quotidià d’expressions xenòfo-
bes, racistes i masclistes - en molts casos insultants per 
al lliure pensament democràtic dels nostres barris- fan 
necessari el debat sobre la seva prevenció.

Es proposa a la FAVB que s’encarregui de crear una 

comissió per tractar el tema dirigit a les diferents asso-
ciacions i col·lectius que puguin estar interessats, i així 
tractar d’evitar les manipulacions que utilitzen la por 
i la inseguretat per mobilitzar el veïnat amb finalitats 
electoralistes.

La qüestió de la seguretat s’ha d’afrontar sense que 
ens desgasti i ens divideixi en un moment molt crític 
tant socialment com políticament. Per això trobem ne-
cessari el seu debat.



En descord amb l’acord amb la junta del Temple de la Sagrada Família
Presenta:  AV Sagrada Família

Davant dels acords entre l’Ajuntament de Barcelona 
i la Junta del Temple del 18 d’octubre del 2018, sense 
participació veïnal ni cap debat ciutadà, i de l’aprovació 
pel consistori dels instruments urbanístics per portar-los 
a terme aprovats el 22 de febrer del 2019 que impliquen:

- L’ocupació de part de l’espai públic del carrer 
Provença per fer-hi una capella.

- L’inici de la construcció de la primera fase de la 
façana de la Glòria quan el govern municipal ha afirmat 
reiteradament que aquesta qüestió serà objecte d’un de-
bat ciutadà ampli del conjunt de la ciutat.

- Posar en perill centenars d’habitatges dels edifi-

cis adjacents quan la ciutat pateix d’una crisi habitacio-
nal d’enormes proporcions.

L’assemblea de la FAVB resol:

• La immediata obertura d’un debat públic que 
abordi l’encaix del Temple de la Sagrada Família en 
l’urbanisme del barri i la ciutat.

• La paralització de qualsevol obra d’ampliació 
fora dels límits de la parcel·la propietat del temple fins 
a la finalització d’aquest debat.

• Donar suport i solidaritzar-nos amb les reivin-
dicacions veïnals i la seva lluita en defensa dels drets 
dels veïns i veïnes del barri Sagrada Família.

Proposta de resolució davant el nou ajuntament
Presenta: Junta de la Favb

El 26 de maig tindrem noves eleccions municipals de 
les quals sortirà un nou equip de govern a l’Ajuntament. 
Amb aquesta resolució volem recordar a tots els partits 
polítics la necessitat d’abordar de manera prioritària i 
eficaç els problemes més greus que té la ciutat.

Entre les qüestions que, al nostre parer, requeririen 
un treball més intens destacaríem:

Pobresa i desigualtats. Una situació greu amb mol-
tes cares i implicacions, que afecta negativament moltes 
veïnes i veïns i que té la seva plasmació en els mateixos 
barris. Com també han expressat moltes altres entitats 
de la ciutat, cal desenvolupar polítiques potents i sostin-
gudes en el temps que garanteixin recursos i condicions 
de vida dignes per a tothom.

Habitatge. Un problema associat a l’anterior i que 
presenta diverses facetes: bombolla de lloguers, asse-
tjament, gentrificació, sensellarisme, reaparició del 
barraquisme, desnonaments, habitatges necessitats de 
rehabilitació… Cal una política ambiciosa d’habitatge 
que actuï sobre els diversos elements i garanteixi que 
tothom disposi d’un espai vital adequat.

Contaminacions i problemes ambientals. Les con-
taminacions que pateix la ciutat són la manifestació més 
palpable d’un problema ecològic global que en molts 

casos requereix de respostes urgents. Com per exemple 
la del canvi de model de transport, de consum energètic, 
de tractament dels residus, d’eliminació de factors con-
taminants… Ja no tenim temps per seguir especulant i 
calen respostes.

Convivència i ús de l’espai públic. Barcelona és una 
ciutat molt densa, amb un espai públic limitat on es ge-
neren nombroses tensions, algunes de les quals causa-
des per la població local i altres derivades del monocul-
tiu turístic que impera en alguns barris. La forma com 
abordem aquestes qüestions pot generar una ciutat que 
sigui espai de convivència o pot ajudar a incrementar 
les tensions socials. Aquí no calen demagògies, sinó un 
treball seriós per abordar problemes sovint complexos.

Hi ha moltes altres qüestions essencials: als barris en-
cara tenim una llarga llista d’equipaments per construir, 
de serveis públics i urbanisme per millorar o  d’una par-
ticipació que encara no és suficient.

Per tot això, cal que els representants que surtin de 
les eleccions actuïn decididament per treballar en resol-
dre les qüestions que afecten la vida quotidiana de la 
majoria de la població i que no deixin que els interessos 
de reduïts grups de poder passin per sobre del conjunt 
de la ciutat.


