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TALLER D'USOS
25 de març de 2011- Centre Social de Sants
El dia 25 de març es va celebrar al Centre Social de Sants
el segon taller que la Plataforma La Lleialtat Santsenca
havia preparat per aquest any 2011. En aquest cas el
debat es va centrar en posar en comú els usos als quals
veïns i entitats volen destinar l'edifici de La Lleialtat,
partint dels resultats obtinguts a les enquestes i al taller
d’usos realitzats a principis del 2010, i del lema “Espai
per a usos veïnals, cooperatius i de cultura popular”.
La participació va ser molt satisfactòria, amb la
presència de moltes de les entitats adherides a la
Plataforma: Castellers de Sants, Diables i Tabalers de
Sants, Secretariat d'Entitats de Sants, Hostafracs i La
Bordeta, Esplai Espurna, R-Publik, Germinal, La Burxa,
Sants3 Ràdio, AMPA de la Institució Montserrat, LaCol,
etc.
Les entitats participants van poder proposar el seu
model d'usos, els seus requeriments i el que creien que
podien oferir per al conjunt del projecte. Va quedar
palesa, en primer lloc, la necessitat d'espai de la majoria
d'entitats del barri ja que, en gran mesura, es demanaven
espais on assajar, on emmagatzemar materials, on establir
reunions periòdiques i on celebrar actes públics.
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Aquestes demandes van permetre elaborar una llista
de requeriments per a poder adaptar els espais a les
necessitats de la majoria.
En segon lloc es va voler insistir en el fet que el
projecte de La Lleialtat Santsenca es volia fonamentar en
una voluntat molt clara de promoció d'un projecte comú
on hi poguessin participar entitats i veïnat en benefici de
tothom, fomentant l’establiment de vincles i sinergies
entre els diversos actors implicats. En aquest sentit es
va reivindicar La Lleialtat com a centre neuràlgic que
articuli la vida cultural i veïnal del barri i actuï com un
element cohesionador i de transformació social.
Així mateix, sota l’enunciat “Què volem dins La
Lleialtat més enllà dels interessos individuals?” es va
debatre la necessitat de dotar La Lleialtat Santsenca
d’uns continguts que dinamitzin la vida social del barri a
través d’una programació estable d'activitats que combini
les que portin a terme les diverses entitats amb una
programació general i transversal del projecte oberta al
territori i que reforci el teixit humà i social-
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TALLER D’ORGANITZACIÓ INTERNA I GESTIÓ
6 de maig de 2011 Casal Independentista de Sants “Jaume Compte”
El dia 6 de maig, al Casal Independentista de Sants es
va dur a terme el taller d’organització interna i gestió,
que s’emmarca dins el cicle de tallers que ha organitzat
la Plataforma els darrers mesos, per tal de garantir
la participació i implicació de veïnat i entitats en la
configuració del projecte de La Lleialtat Santsenca.
Aquest taller era el tercer que versava sobre el tema de
la gestió. En les dues ocasions anteriors que ens havíem
trobat ens havíem centrat més en experiències concretes
ja existents, així com en formes de cessió i gestió. En
aquest darrer taller, després d’una breu presentació i per
tal de concretar molt el debat i cenyir-nos a aspectes
concrets, es van plantejar tres preguntes:

1. Com s’ha de ponderar el pes de les entitats i del
veïnat en els òrgans de presa de decisions sobre les línies
de treball?
2. En quins àmbits i en quina mesura les entitats s’han
d’implicar i participar (programació, recursos humans,
participació en comissions...)?
3. Com s’ha d’encaixar la feina de professionals amb
la participació de persones que treballin o participin com
a voluntàries (a títol individual o com a representants
d’entitats)?
El debat va ser animat, es van poder sentir punts de
vista diferents i es va poder extreure algunes conclusions
que quedaran plasmades pròximament en el projecte de La
Lleialtat Santsenca.

DÓNA LA CARA PER LA LLEIALTAT
30 d’abril de 2011
El dissabte 30 d’abril al migdia va tenir lloc la construcció d’un mural fotogràfic dins el marc de la campanya
“Dóna la cara per La Lleialtat”, impulsada pel col•lectiu
fotogràfic R-Publik i amb la col•laboració de la Plataforma La Lleialtat Santsenca.

L’acció va consistir en enganxar sobre una tela els retrats d’aquelles persones que havien cedit la seva imatge
en suport al projecte. El mural, que es va construir a la
plaça Bonet Muixí durant l’hora de dinar, a les quatre de
la tarda es va penjar a la façana de La Lleialtat Santsenca.

ARQUITECTES DE LACOL ENTREN A L’EDIFICI
26 i 27 de juliol de 2011
Es va aprofitar l'ocasió per mostrar l'edifici al programa
Els dies 26 i 27 de juliol arquitectes del col•lectiu LaCol
Connexió Barcelona de BTV i a la versió digital del diari
i membres de la Plataforma La Lleialtat Santsenca van
entrar a l’antic edifici cooperatiu per comprovar-ne l’estat La Vanguardia, així com per realitzar un petit vídeo que es
pot veure al web de la Plataforma: www.lleialtat.cat.
i fer-ne un aixecament (en argot arquitectònic, dibuixar
els plànols de com és l'edifici actualment).
Era la segona vegada que des del Districte se'ns permetia l'accés a l'edifici de La Lleialtat Santsenca, aquest cop
en dues jornades completes. Aquestes visites van permetre
conèixer més a fons l'estat actual de l'immoble, comprovar com es va anar construint en les diferents èpoques de
la seva vida (com a cooperativa, com a fàbrica de torrons i
com a sala de festes) i valorar les possibilitats que ofereix
per al futur projecte per al barri.
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Interior del primer pis de La Lleialtat Santsenca on es pot
observar l'antic escenari de la sala Bahia.

SEGUIMENT DE LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT
Maig – octubre 2011

El dia 2 de maig de 2011 es va constituir la Comissió de
Seguiment de La Lleialtat Santsenca, tal com estipulava la
Declaració Institucional que s'havia aprovat el 3 de març
al Plenari del Districte, amb el suport de tots els grups
municipals.
La Comissió està formada per l’Equip de Govern del
Districte, els grups municipals, el Secretariat d’Entitats de
Sants, Hostafrancs i la Bordeta, el Centre Social de Sants
i la Plataforma La Lleialtat Santsenca. La constitució de
la Comissió va servir perquè la Plataforma exposés el
procés que s’ha seguit en els darrers mesos així com per
denunciar el tracte rebut pel Districte fins aquell moment
i exigir una major transparència i lleialtat en tot el procés
que havia de venir.
La regidora i el gerent del Districte van exposar les
conclusions de l’informe tècnic, en el qual s’aclareix que
a nivell estructural la situació de l’edifici és bona i cal esperar com evolucionen les esquerdes. L’altre tema referent a l’estat de conservació de l’edifici va ser el balcó que
com sabem finalment ha estat desmuntat perquè suposava
un perill per a la seguretat (cosa que la Plataforma feia
mesos que denunciava).
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La regidora va instar a la Plataforma a presentar un Pla
d'Usos per a la següent trobada de la Comissió, amb la
voluntat d'avançar en el procés de recuperació de l'edifici
i encarregar un projecte bàsic a un equip d'arquitectes.
Quan aquesta reunió tingué lloc, el 31 de maig, es va
aturar el procés, tot i que cap dels grups municipals va
mostrar objeccions al Pla que la Plataforma havia estat
elaborant contra rellotge. L'Equip de Govern del Districte
va esgrimir l'argument que, vist el revés electoral que
acabava de patir, no podia signar res que afectés el nou
mandat. Així doncs vam ser testimonis d'una mentida més
de l'aleshores regidora Imma Moraleda, que va prometre
quelcom que no podia complir, ja que depenia de la seva
continuïtat en el càrrec.
La següent Comissió de Seguiment es celebrarà el 7 de
novembre a la seu del Districte, i serà la primera presidia
pel regidor Jordi Martí (CiU). Sobre la taula la Plataforma
exigirà que s'inclogui el projecte al pròxim Pla d'Acció
del Districte (PAD) i que la partida pressupostària que ja
estava reservada per a La Lleialtat Santsenca es dediqui
a desenvolupar el projecte arquitectònic des del barri i de
forma participativa.
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EL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DE SANTS, A DEBAT
30 d'abril de 2011 - Cotxeres de Sants
Perquè protegim certs edificis? Quin valor tenen espais
com La Lleialtat Santsenca o Can Batlló a nivell de
barri? I a nivell de ciutat? Què en podem fer avui, mirant
al futur? Aquestes i d'altres preguntes, que molts cops
ens hem plantejat les persones vinculades a les lluites
veïnals, van ser les que es van posar sobre les dues taules
de debat que es van organitzar el dissabte 30 d'abril
a Cotxeres de Sants. Sota el títol de “El patrimoni de
Sants, a debat” es van organitzar també una visita guiada
al recinte fabril i davant de l'antiga cooperativa, una exposició de fotografies dels industrials de Can Batlló, un
dinar popular a la plaça Bonet i Muixí i l'acció “Dóna la
cara per La Lleialtat”.
Al matí es va fer el primer debat, al voltant del patrimoni històric, i a la tarda, el segon, sobre el model de
ciutat i els possibles usos d'aquests espais. Al del matí,
moderat per l'arquitecte i crític Josep Maria Montaner, hi
van participar Àlex Sánchez (historiador en economia),
José Luís Oyón (urbanista), Fernando Álvarez (arquitecte) i Isabel Segura (historiadora). Es va posar de relleu
la lluita d'interessos lligada al patrimoni, ja que com va

dir Segura “s'han conservat edificis del poder: econòmic,
eclesiàstic i de representació política. [...] Barcelona vol
oblidar que ha estat una ciutat industrial. També es volen
esborrar les formes de consum alternatives, com són les
cooperatives”. També Montaner va remarcar que “La
Lleialtat Santsenca és un cas evident de voler marginar la
memòria obrera”.
A la tarda la urbanista Zaida Muxí va moderar el debat
en què van participar Jordi Bonet (president de la FAVB),
Maria Rubert (urbanista), Jordi Borja (geògraf), Albert
Recio (economista) i Antoni Vilanova, arquitecte. La
necessitat de reutilitzar espais històrics pel futur va quedar clara amb frases com “a mesura que el món s'ha fet
més globalitzat s'ha fet més necessari marcar les diferències, les identitats, les característiques acumulades per la
història”, de Jordi Borja, en la mateixa línia del que deia
Muxí: “si volem diferenciar la nostra ciutat el que no podem fer és el mateix que a tot arreu. Tenim un patrimoni
construït i social que hem d'aprofitar avui”. Hi ha disponible un recull de les intervencions més destacades al web
de la jornada: patrimoni.lacol.org.

Ponents durnat la jornada celebrada a Cotxeres

LA LLEIALTAT SANTSENCA ALS PROGRAMES ELECTORALS
En el darrer butlletí informàvem que s’havien mantingut contactes amb tots els grups municipals de
l’Ajuntament de Barcelona per informar-los sobre el
projecte de La Lleialtat Santsenca i per demanar-los la
inclusió d’aquesta reivindicació als respectius programes
electorals de cara a les eleccions municipals del passat 22
w w w. l l e i a l t a t . c a t

de maig. La major part dels partits polítics i coalicions
electorals es van fer ressò de la nostra proposta.
El programa del Partit dels Socialistes de Catalunya
(PSC) ho recull així, en dos punt diferents: “Rehabilitarem La Lleialtat Santsenca” i “Farem un nou equipament
per al barri a l’edifici de l’antiga Lleialtat Santsenca”.
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Per la seva part, el programa de Convergència i Unió
(CiU) estipula que “Recuperarem l’edifici de La Lleialtat
Santsenca per a la seva rehabilitació i posterior cessió
d’usos com a espai veïnal, cooperatiu i de cultura popular, potenciant, d’aquesta manera, el teixit associatiu del
barri”.
La coalició Unitat per Barcelona (integrada per Esquerra Republicana de Catalunya, Reagrupament i Democràcia
Catalana) fa seu el lema de la Plataforma i diu en el seu
programa electoral: “Recuperarem la Lleialtat Santsenca
per al seu ús veïnal, cooperatiu i de cultura popular”.
Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa (ICV-EUiA), al seu torn, es compromet a

“Impulsar un nou equipament públic polivalent al carrer
Olzinelles (Edifici de la Lleialtat Santsenca). Promoure
un projecte de gestió compartit amb les entitats del barri”.
El Partit Popular no va penjar el programa electoral al
seu web, de manera que desconeixem si han recollit la
reivindicació sobre La Lleialtat Santsenca.
Així doncs, la major part dels partits polítics amb representació a l’Ajuntament de Barcelona es fan ressò de la
recuperació de La Lleialtat Santsenca, igual que tots els
grups municipals es van comprometre a incloure-la dins
del Pla d’Actuació del Districte 2012-2016 en la Declaració Institucional del mes de març de 2011.

RECULL DE PREMSA
A continuació teniu un recull de les informacions
publicades en premsa des d’abril de 2011 fins l’actualitat.
Podeu consultar-les al web de la Plataforma
(www.lleialtat.cat), anant a l’apartat de “Recull de
premsa” de la barra de menú, i també al Facebook (www.
facebook.com/lleialtat).
• Peça al Connexió Barcelona (minut 19), BTV,
27/07/2011.
• Arquitectos y activistas chequean el estado de conservación de La Lleialtat Santsenca, lavanguardia.com,
27/07/2011.
• Entrevista a Josep Maria Domingo, Carrer,
01/07/2011.
• Es presenta el Pla d’Usos de la Lleialtat, Líniasants,
30/06/2011.
• El Pla d’Usos de la Lleialtat ha d’esperar al nou
govern de CiU, Líniasants, 30/06/2011.
• L’edifici històric de La Lleialtat Santsenca es convertirà en equipament públic, BTV, 03/06/2011.

• El veïns visiten per dins la Lleialtat Santsenca, El
Punt, 31/05/2011.
• Enderroquen el balcó de La Lleialtat Santsenca, El
Punt, 30/05/2011.
• La Lleialtat Santsenca perd el balcó, el3.cat,
30/05/2011.
• Recuperarem la Lleialtat, Liniasants, 19/05/2011
• La Lleialtat Santsenca al programa Connexió Barcelona de BTV (minut 1:11:30), BTV, 16/05/2011.
• Comença la rehabilitació de la façana de La Lleialtat,
El Periódico, 13/05/2011.
• La comissió de seguiment de La Lleialtat Santsenca
es reuneix per primera vegada al Districte, el3.cat,
03/05/2011.
• Interrogants sobre el balcó de La Lleialtat, Línia
Sants, 07/04/2011.
• El balcó de La Lleialtat es reformarà si no és gaire car,
El Periódico, 05/04/2011.
• Informació sobre La Lleialtat Santsenca al Telenotícies Migdia, TV3, 03/04/2011.

AGENDA
REUNIONS DE COORDINACIÓ
Les reunions de coordinació tenen lloc quinzenalment els
divendres a les 18.30h al Casal Independentista de Sants.
Es fa recordatori de les dates al web de La Lleialtat Santsenca.
w w w. l l e i a l t a t . c a t

www.lleialtat.cat
plataforma@lleialtat.cat
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