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RELATORI DE L’ASSEMBLEA CONSTITUENT
10 de Desembre de 2010 ‐ Cotxeres de Sants ‐ 54 assistents
gestió interna. Així com es van definir força els usos en
el taller que es va fer, encara s’ha de treballar molt en la
definició de la forma jurídica que hauria de tenir l’entitat
que gestionés l’espai, en l’organització interna i en el
finançament (tant pel que fa a la rehabilitació de l’edifici
com al funcionament ordinari de l’equipament).
Es proposa afegir un nou eix en el Projecte, que es conActivitat del Grup de Treball
Un representant del Grup de Treball explica la feina que sidera important: el model de cessió de l’Ajuntament cap
a l’entitat o entitats que hagin de gestionar l’equipament.
s’ha fet en gairebé un any de funcionament i la voluntat
Es constata que hi ha molta feina a fer i que cal ende sumar el major nombre d’esforços i d’una major implicació de les entitats i persones vinculades a la campanya. gruixir les comissions o grups de treball.
Des del Grup de Treball es fa autocrítica en el sentit
Es fa la proposta de dissoldre’s com a Grup de Treball,
que s’ha descuidat la comunicació amb les entitats i
i de constituir i organitzar la Plataforma La Lleialtat
veïnat que van signar el primer Manifest, i que s’han
Santsenca.
interessat pel projecte i per la campanya reivindicativa.
En la reivindicació de La Lleialtat conflueixen dues
En aquest sentit, es proposa crear un butlletí electrònic
argumentacions principals: una de caràcter històric,
fonamentada en la recuperació de l’esperit del moviment bimensual per garantir la comunicació interna de la
Plataforma.
obrer i cooperatiu del barri; i una d’actual, de diagnosi,
S’insisteix en la crítica a la poc eficaç difusió de la
derivada de la necessitat de disposar d’espais per a les
campanya i de la feina que s’estava fent.
activitats de les entitats del barri.
Fins ara s’ha volgut seguir un procés el màxim
d’inclusiu, participatiu i obert a totes les entitats del barri Organització interna
i al veïnat. En aquest sentit s’han fet diversos tallers amb Es proposa, pel funcionament de la nova Plataforma, una
reunió plenària trimestral per aprovar les línies mestres
l’objectiu d’anar definint els diversos aspectes del Prode funcionament, la creació de diverses comissions de
jecte del que ha de ser la futura Lleialtat Santsenca.
treball, i una reunió quinzenal de coordinació. Es proposa
Es reconeix que queden temes pendents per treballar
també fer una festa reivindicativa a la primavera.
per tal d’anar concretant el Projecte. Es proposa aproEs proposa diferenciar diverses tasques dins de Cofundir en la seva definició, continuant amb la dinàmica
ordinació, estructurades en: cohesió interna, extensió,
dels tallers i intentar-ne fer un cada mes, fins que el
Projecte estigui prou definit i diferenciat en quatre eixos relacions institucionals, mitjans de comunicació i recubàsics: usos, finançament, forma jurídica i organització i peració històrica.
Presentació
Un representant del Grup de Treball per a la Recuperació
de La Lleialtat Santsenca dóna la benvinguda a tothom i
proposa una roda de presentacions de les persones assistents, que es fa tot seguit.
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Relacions institucionals
Es fa un repàs dels contactes que el Grup de Treball
ha tingut amb el Districte a nivell tècnic i amb el Consell de Barri, del qual s’ha aconseguit que recomani la
inclusió en el pròxim Pla d’Acció del Districte (PAD)
de la “recuperació de La Lleialtat Santsenca per a usos
veïnals, cooperatius i de cultura popular”. S’anuncia una
imminent entrevista, concertada pel 14 de desembre, amb
la regidora del Districte, Imma Moraleda, i la intenció
d’entrevistar-se amb els representants dels grups polítics
del Consell de Districte.
Es recorda que cal tenir en compte el calendari que
marcaran les pròximes eleccions municipals i es proposa
que la comissió d’interlocució amb les institucions estigui
formada sempre per les mateixes persones.
Es proposa organitzar mobilitzacions de suport a la
reivindicació.

Hi ha diverses intervencions favorables a aquesta
proposta. Es proposa que la quota no sigui obligatòria,
perquè hi ha entitats que no tenen capacitat econòmica
per afrontar-la. Finalment s’acorda portar aquestes
propostes a les entitats respectives i que a la propera assemblea plenària es prengui una decisió definitiva.
Es dóna per constituïda la Plataforma La Lleialtat Santsenca, s’anima a tothom a afegir-se a les comissions i
equips de treball, i s’ofereix material de difusió (cartells,
díptics, xapes, etc...) a qui en necessiti.

Finançament
El Grup de Treball explica el sistema de finançament
que ha tingut fins ara, basat en 1.000 € que va aportar
l’Assemblea de Barri de Sants, i proposa crear un sistema
de finançament propi en base a quotes que aportin les entitats i les persones a títol individual. Donat que la quota
inicial dels socis de La Lleialtat Santsenca va ser de 52
ptes, es proposa fixar una quota de 52 € per a les entitats i
de 5,20 € per a veïns i veïnes a títol individual.

Celebració de l'Assemblea Constituent

ORGANIZACIÓ DE LA PLATAFORMA
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REUNIÓ AMB LA REGIDORA DEL DISTRICTE
14 de Desembre de 2010 ‐ Seu del Districte
El mes de desembre, la Comissió de Relacions Institucionals de la ja constituïda Plataforma La Lleialtat Santsenca, es va reunir amb la regidora del Districte, Imma
Moraleda. A la reunió, la regidora va afirmar que tenia
la intenció de recuperar “l’esperit inicial de l’edifici” i
que ja s’havia descartat fer-hi dependències municipals o
cedir-ho a altres organismes oficials. Tanmateix, quan se
li va preguntar, va dir que aquesta era una “idea” seva i
que encara no es tractava ni d’una decisió de partit, ni de
govern. Segons la regidora, tenia prevista una reunió amb
la Federació d’Ateneus de Catalunya durant el mes de
gener per recollir informació sobre quin tipus d’activitat
podria acollir l’edifici. Davant la nostra proposta
d’activitats i projecte de gestió de les entitats veïnals, va
insistir en que estava en un moment embrionari i que calia
avaluar-ho.
La regidora va deixar clar que els diners per recuperar
l’estructura de l’edifici havien de sortir de les arques municipals. Això, però, entraria dins del Pla d’Acció del Districte (PAD) de la propera legislatura 2012-2015. Posteriorment, va declarar al diari Público que tenia previst un
pressupost de cinc milions d’euros per a la rehabilitació.

A petició dels membres de la Plataforma, Imma Moraleda es va comprometre de forma verbal a entregar una
còpia de l’informe tècnic que bombers i arquitectes van
fer quan l’edifici va ser desallotjat l'any 2009, perquè els
nostres tècnics en poguessin avaluar l’estat. També se li
va demanar que la Plataforma fos informada de qualsevol
gestió en relació al futur de l’edifici i que, en tot moment,
pogués participar de les decisions futures.
En aquest sentit, i per seguir el contacte, es va acordar
una nova reunió a finals de gener de 2011.

Façana de La Lleialtat Santsenca amb el seu nom legítim

RECULL DE PREMSA
Durant l'any 2010 han estat nombroses les repercussions
en premsa de la reivindicació veïnal per recuperar La
Lleialtat Santsenca.
A continuació teniu un llistat de les notícies més destacades, de més recent a més antiga. Podeu llegir‐les al web
de la Plataforma (www.lleialtat.cat) a l'apartat de “Recull
de premsa” de la barra de menú, i també a Facebook.
• Sants pretén recuperar l'edifici de La Lleialtat Santsenca, El Periódico, 28/12/2010
• Els veïns volen fer ressorgir de nou La Lleialtat
Santsenca, Líniasants, 22/12/2010
• L’edifici de La Lleialtat Santsenca serà un ateneu,
Público, 15/12/2010
• Ja s’ha constituït la Plataforma per La Lleialtat Santsenca, el3.org, 13/12/2010
• Els veïns intenten recuperar La Lleialtat Santsenca,
Público, 13/12/2010
• Junts per salvar La Lleialtat Santsenca, 20 Minutos,
13/12/2010
• La nova Lleialtat, més a prop, La Directa, 30/09/2010
• Sants reivindica el cooperativisme, BTV, 09/07/2010
• Entitats del barri s’uneixen per tal de recuperar La
Lleialtat Santsenca, Líniasants, 17/07/2010
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• La Lleialtat Santsenca, per al barri, El Punt, 06/07/2010
• Especial de La Burxa, suplement de quatre pàgines, La
Burxa, juny 2010
• Presentació: Recuperem La Lleialtat Santsenca (youtube), elwebdesants, 12/06/2010
PROPERA REUNIÓ DE COORDINACIÓ

divendres 4 de febrer - 18:30h
Casal Independentista de Sants
Jaume Compte - c. Muntadas, 24
(davant del parc de l'Espanya Industrial)

Les reunions de coordinació són
quinzenals i es farà el recordatori de les
dates al web de La Lleialtat Santsenca
www.lleialtat.cat
plataforma@lleialtat.cat
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