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Nom de l’entitat

Casal Popular la Tecla

Barri

Cassoles

Anys de trajectòria

6 anys

Problemàtiques
Espais dignes

Contextualització
de la problemàtica

Es troben a un espai okupat al Carrer Madrazo amb la incertesa que implica la okupació pels projectes desenvolupats. Actualment és l’únic espai juvenil autogestionat on s’hi estan fent moltes activitats obertes al barri i s’hi troben
diverses entitats del barri.

Demandes

D’aquí tres mesos els fan fora i necessiten una alternativa d’espai per poder seguir desenvolupant el seu projecte.
És l’únic espai creat des de i per a l’associacionisme juvenil de tot el districte que sorgeix de la iniciativa pròpia de les
joves al marge de l’administració. Reclamen que es pugui treballar per incorporar models d’autogestió com ja s’està
fent a altres barris de la ciutat (per exemple, amb la cessió d’espais per a l’autogestió a Ciutat Vella o a l’Eixample).
Consideren que la Casa de Manacor o l’edifici del carrer Bigai serien bones opcions de cessió.

Disposar d’un espai juvenil autogestionat al barri.

Espai públic

Demandes

Contextualització
de la
problemàtica

Valoren positivament les facilitats que s’han posat per part de la tècnica de joventut a l’hora d’organitzar esdeveniments últimament. Ara bé, remarquen que els materials facilitats per l’acte del 6 de novembre no era l’idoni, sinó
que faltava material de so. També, exposen la necessitat que s’arregli el punt de llum de la Plaça Frederic Soler per
properes celebracions.
Busquen oferir espais d’oci alternatiu a l’oci privat (com són les discoteques i els bars), el qual que genera fortes
barreres econòmiques pel jovent, però es troben que sovint la seva tasca de dinamització comunitària està poc
reconeguda i valorada.
•
•
•
•
•

Comunitat

Context de la
problemàtica

Existeix una conflictivitat manifesta amb el veïnat. Els hi han tirat cebes, xocolata, entre altres elements des dels balcons. Reivindiquen La Tecla com un espai de socialització comunitària envers els bars, un espai d’oci alternatiu. Per
part seva, intenten tenir cura del silenci i la convivència del veïnat quan hi fan festes. Denuncien també la simbologia
feixista d’algunes veïnes.
Mantenen una bona relació amb altres entitats del barri amb qui fan xarxa i projectes comunitaris.
En quant els espais de participació de districte, no se’ls convida ja que consideren que no se’ls vol allà.

•
•
•

@

Reconèixer i posar en valor la seva iniciativa d’oci autogestionat, comunitari i alternatiu a l’oci privat.
Facilitar els materials requerits a l’hora d’organitzar esdeveniments a la via pública.
Arreglar el punt de llum de la Plaça Frederic i Soler.

Polítiques públiques que promoguin l’emancipació juvenil; des del compliment de l’habitatge dotacional per joves
fins a plans d’ocupació.
Tancament del Club Empelt en tant que punt de trobada i d’organització de grups amb ideologia feixista.
Assumir les responsabilitats de la crema de l’Ateneu Popular de Sarrià.
Per a més informació, contactar amb cp.latecla@gmail.com

