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Nom de l’entitat

Casal Popular Lina Ódena

Districte

Antiga Esquerra de l’Eixample

Anys de trajectòria

2 anys

Problemàtiques

Demandes

Contextualització
problemàtica

Espais dignes
L’Esquerra de l’Eixample és un territori amb molt dinamisme juvenil. Contràriament, només hi havia un espai juvenil
a la Nova Esquerra (l’espai associatiu Lola Anglada) que agrupa ja moltes entitats i projectes. Davant la falta d’espais per al jovent a l’Antiga Esquerra de l’Eixample, es va decidir okupar un local temporalment creant així el CP
Lina Òdena esperant que l’Ajuntament els hi ofereixi un local. El proper març tenen el judici civil i tot apunta que
les desallotjaran. Tenen el reconeixement per part de districte però no els hi donen una solució a la falta d’espais,
ja que al·leguen que hi ha una manca generalitzada de locals de titularitat municipal que puguin cedir.
· Disposar d’un espai juvenil a l’Antiga Esquerra de l’Eixample on s’hi pugui agrupar l’associacionisme juvenil del
territori. Ja sigui regularitzant el que tenen ara (cessió d’ús, lloguer social) o la cessió d’un altre espai.

Context.

Espai públic
Preocupació per les conseqüències que genera l’augment de la presència policial al carrer. Aquest augment
genera dinàmiques de por i de sensació d’il·legalitat i judici que no agrada.
Comunitat

Demandes

Contextualització
problemàtica

Bona relació i suport arran de fer xerrades obertes als públics. Tenen un contacte fluid amb les veïnes, no han
tingut problemes.

@

Molta xarxa amb diferents col·lectius. Per exemple amb l’Espai Les Germanetes, Jardins d’Emma, el Casal de
Joves del Queix, la Xarxa d’Habitatge o l’Associació de Veïns. Han organitzat també activitats amb esplais i caus
per començar a impulsar una plataforma d’entitats juvenils.
Arran de crear la Xarxa de Suport les van posar en contacte amb la Taula Comunitària de Salut. Actualment, estan
participant a la Taula de Governança de la subvenció de Casals Comunitaris per fer un espai comunitari a l’espai
Social Lola Anglada. Per últim, han assistit a plens del districte per informar de la situació del casal; reben molt de
suport pel seu projecte però no els hi solucionen el tema del local que és la problemàtica principal.
· Participar del Pla Comunitari: ser convidades, tenir informació i sentir una voluntat de posar-se en contacte amb
l’associacionisme juvenil del barri.
· Agents que assessorin i facin acompanyament a les necessitats de les joves.

Per a més informació, contacta amb cplinaodena@gmail.com

