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Nom de l’entitat

Casal Popular Tres Lliris

Barri

Vila de Gràcia

Anys de trajectòria

7 anys

Problemàtiques

Contextualització
problemàtica

El Casal Popular Tres Lliris busca ser un espai de trobada i activitat política al barri. Des del Casal es reivindica
una gestió de l’espai pròpia sense condicions de l’administració. Per a una cessió d’ús, l’Administració demana el
compliment de criteris com ara una limitació horària d’ús de l’espai i una definició d’activitats concret. Com que les
condicions que demanen són incompatibles amb la voluntat del CP Tres Lliris, es troben en desallotjament imminent perquè no es renovarà el conveni.

Demandes

Espais dignes

· Mantenir-se al Casal Popular Tres Lliris en règim d’autogestió

Espai públic

Demandes

Context.tualització
problemàtica

Ús de l’espai públic en activitats ordinàries:
Durant la covid-19 hi ha hagut molta presència policial al Casal i s’han fet identificacions en casos on s’estaven
respectant les mesures de seguretat.
Ús de l’espai públic en activitats extraordinàries:
Durant aquest any ha estat molt difícil realitzar activitats a la via pública amb els pocs recursos que ha ofert l’Administració, un moment en què precisament les entitats ja s’estaven trobant amb diverses limitacions per poder
organitzar-se.
En primer lloc, poder fer les sol·licituds només virtualment suposava molts entrebancs per a les entitats. D’altra
banda, en els esdeveniments s’han trobat amb l’incompliment dels recursos pactats, com per exemple, menys
potència del punt de llum, un escenari petit en el que no podien tocar grups de música, faltes de coordinació amb
els espais físics... Aquest fet va lligat a un malestar que ja s’arrossegava previ a la covid-19 per la falta d’infraestructura quan es realitzen esdeveniments a la via pública.
· Retirar el desplegament policial i anul·lar les multes que s’han posat quan s’estaven complint les mesures de
seguretat.
· Facilitar l’organització d’esdeveniments a la via pública des de districte.

Contextualització
problemàtica

Comunitat

@

Han tingut alguns problemes de robatoris a l’espai i també de pintades feixistes.
A nivell de xarxa comunitària, estan coordinades amb diferents entitats de la Vila que tenen projectes afins als
seus. Aquesta xarxa es denota sobretot quan necessiten articular accions a nivell de barri.
Pel que fa a la participació d’espais promoguts per districte, no hi participen perquè entenen que l’activitat política
que generen és al marge dels espais que aquest promou.

Per a més informació, contacta amb cp.treslliris@gmail.com

