ASSEMBLEA RAVAL NO RESIGNAT

Hola a totes i tots,
Des de l’Assemblea Raval No Resignat, amb altres col•lectius de Ciutat Vella, estem preparant una
JORNADA DE TROBADA, PROTESTA I VISIBILITZACIÓ a resultes del creixent malestar,
tant en el nostre barri com a tot Barcelona, a causa de la gentrificació, a la indústria turística i a
l’especulació immobiliària, que condueixen a l’expulsió del barri, d'una manera o d'una altra, dels
veïns de tota la vida. Això fa que veiem la necessitat d'organitzar aquesta Jornada a la qual
participarem tots aquells col.lectius, assamblees veïnals i/o individualitats que estiguin organitzats o
portant a terme accions per plantar cara a aquesta lacra anomenada MARCA BARCELONA.
La nostra proposta és que aquesta jornada tingui lloc el 30 de juny o 1 de juliol a la Plaça dels
Àngels (del MACBA) - per concretar -, ja que és un lloc públic prou simbòlic, que ha estat
arrabassat als veïns, tal com passa amb altres llocs de la ciutat, com tots bé sabem.
Quin és el motiu de la Jornada?
Volem seguir vivint a Barcelona, perquè és casa nostra, perquè portem anys, dècades, teixint lligams
de comunitat, perquè ens agrada sentir-nos del nostre barri i de la nostra ciutat, perquè és part de la
nostra identitat, i, sobretot, perquè és el nostre dret com a persones.
Com tots ja sabem, cada cop es fa més complicat viure a Barcelona. La GENTRIFICACIÓ no és un
fet casual, és un engrenatge de causes i efectes molt ben calculats per persones, institucions i
empreses responsables, que són conscients dels resultats dels seus actes. Un vírus que s'està extenent
cada vegada més per cada un dels nostres barris.
Part de la conseqüència de la gentrificació, amb l’especulació immobiliària, el mobbing, els
desnonaments.... és el soroll que patim, sobretot quan ve el bon temps, perquè no ens permet
descansar. El dels skaters, de la música al carrer, el de les persones que es queden a fora quan surten
dels bars, dels “botellons”, etc, a més dels sorolls que provenen dels pisos turístics i apart-hotels i el
tràfec "festiu" de gent que originen.
La narco-ocupació també n'és una altra conseqüència. Pisos buits —ocupats per narco-traficants—
que pertanyen majoritàriament a entitats financeres, fons voltors i corporacions immobiliàries.
Ens volen fora, i nosaltres diem NO!
Amb aquesta JORNADA DE PROTESTA I VISIBILITZACIÓ, volem demostrar que la unió fa
la força i que som ja molts els qui ens oposem a la Marca Barcelona, que no pren en consideració a
la gent que viu i construeix la ciutat. Volen que desapareguem, si no som consumidors potencials;
NO ÉS QUE SIGUEM INVISIBLES, ÉS QUE NO ENS VOLEN VEURE.
Quin sentit té una ciutat sense els seus ciutadans? Quina Barcelona volem construir? Quines eines
tenim per tal d'oposar-nos a aquesta expulsió veïnal?
Coneixem la lluita dels barris de la nostra ciutat? Com afecta la gentrificació als barris? Aquestes i
altres preguntes són les que volem posar sobre la taula en aquesta Jornada, així com possibles
accions a portar a terme junts, els veïns i les associacions de tota la ciutat i, així, poder estendre-les
al nombre més gran de ciutadans, per tal que s'uneixin a la lluita i a la resistència, i, sobretot, per
seguir construint la ciutat on vivim i, per sobre de tot, que estimem.
És per tot això que, des de l'Assemblea Raval No Resignat, us convidem a venir amb totes les
aportacions i propostes que considereu oportunes, el proper 11 de maig (divendres) a les 19.00h al
local situat al carrer Ferlandina nº4 (08001, Raval) per tal de conèixer-nos, parlar i debatre sobre la
participació a la Jornada.
Us hi esperem

Assemblea Raval No Resignat

