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Gent vulnerable, lluitadora i creativa
La realitat  de Barcelona es pot observar i  viure des d’angles molt
diversos. A la ciutat passen cada dia milers de coses vinculades a la
quotidianitat  de la gent.  Hi  ha tres aspectes, però,  que estan molt
presents: la vulnerabilitat, la lluita i la creativitat. A Barcelona hi ha
moltes  persones  que  ho  passen  malament,  en  situació  o  risc
d’exclusió social;  moltes que no es resignen i  es comprometen en
dinàmiques col.lectives de defensa dels barris; i moltes que aposten
per generar propostes innovadores de millora comunitària.  Aquests
tres elements –la vulnerabilitat, la lluita i la creativitat- s’expressen a
més  de  forma  interconnectada.  Tres  mostres  d’aquest  cap  de
setmana.

La  vulnerabilitat.  Al  carrer  Puigcerdà  del  Poblenou,  en  una  nau
industrial abandonada pels seus propietaris, viuen des de fa temps
unes 300 persones en condicions socials molt dures. Tenen moltes
dificultats  però  són  gent  lluitadora.  Han anat  teixint  un  conjunt  de
complicitats amb les entitats i la resta de veïns/es de l’entorn. Ahir al
vespre a la nau hi havia alegria i consciència. Celebràvem una petita
gran  victòria: in  extremis, però  s’havia  guanyat  la  batalla  judicial
contra el  desallotjament.  Ara caldrà seguir treballant per la inclusió
social del col.lectiu, des de l’evidència que cap solució no passa per
la  pressió  policial  instada  per  una  propietat  especuladora  amb  el
vist-i-plau d’un govern municipal llunyà i insensible.

La lluita. Dissabte al matí centenars de persones abraçàvem el Port
Vell amb una cadena humana, com a expressió d’una voluntat molt
ferma: la resistència enfront del projecte d’una marina per super-iots.
Un grup inversor voraç, l’autoritat portuària i el govern municipal han
travat un acord per expropiar-nos el  Port  Vell:  perquè deixi  de ser
ciutat,  per  entregar-lo  a  l’afany  de  lucre  i  a  l’obscenitat.  La
Barceloneta i la resta de barris de Ciutat Vella són realitats socials i
urbanes fràgils, però disposades a seguir lluitant per ser respectades,
pel  dret al  futur  amb dignitat de la gent que hi  viu,  enfront de les
dinàmiques d’expulsió que acabarien generant operacions a cavall de
l’especulació i el luxe.

La creativitat. Aquest cap de setmana ha estat també d’activitats a
l’entorn  del  projecte  Recreant  Cruïlles.  A  tota  la  ciutat,  però  a
l’Eixample especialment, falta molt espai per a les persones, i sobren
cotxes i  espai  viari.  S’estan  articulant  alternatives  tan  contundents
com imaginatives. Recreant Cruïlles fa de punta de llança: des de fa
temps es treballen de forma participativa propostes per omplir d’usos
comunitaris, i per tant de sentit, un solar buit a Consell de Cent amb
Viladomat; i es treballan, alhora, propostes per crear la primera plaça-
cruïlla i la primera super-illa a l’Eixample, fent realitat la utopia urbana
de Cerdà i retornant la ciutat a les persones.

La  dignitat  de  les  persones  vulnerables,  la  força  dels  barris  que

miquel àngel llauger
Riure'ns de na Moma
Fa 18 hores

Raül Romeva i Rueda
Entrevista, ahir, al 'Fets i Paraules'
(conduit per Silvia Tarragona)
#RetornAShambhala #Energia
#CanviParadigma
Fa 20 hores

Ecosocialistes de Les Corts
PROPOSTES D'ICV-EUiA AL
PLENARI DE LES CORTS. Dijous
6 de març a les 19:30
Fa 1 dia

El bloc d'en Joan Herrera
Herrera demana a Mas que rebi
demà la marxa d'aturats i les
entitats que...
Fa 1 dia

El blog de Chesús Yuste
Aragón, excluido, una vez más, de
las ayudas para paliar los efectos
de las tormentas
Fa 1 dia

Biel Barceló i Milta
Avançar cap al #dretadecidir
Fa 3 dies

El Bloc de Joan Josep Nuet
El PP también recorta la Justicia
Universal
Fa 6 dies

las afinidades electivas
ANTONIO DE EGIPTO
Fa 1 setmana

Apunts d'en Jordi Guillot
“Veto al proyecto de Ley para la
protección de los trabajadores a
tiempo parcial y otras medidas
urgentes en el orden económico y
social.”
Fa 1 setmana

Alain Lipietz
Écologie politique et société de la
connaissance : les pistes d'André
Gorz
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El meu perfil
Començo presentant-me. Sóc el
Ricard Gomà, tinc 49 anys. Som 3
germans. Els meus avis van arribar
a Barcelona des de l’Urgell, Aragó i
Andalusia. El pare i la mare van
treballar de valent per tirar
endavant. L’Ada i jo tenim tres filles:
l’Aina, la Laia i la Jana, de 20, 17 i
15 anys. Van a l’escola i a la
universitat pública. Veure més

Afegeix-me com amistat
al Facebook

utopies quotidianes: recreant cruïlles http://ricardgoma.blogspot.com.es/search/label...

1 of 3 05/03/2014 9:11



Missatges més antics

lluiten,  i  la  creativitat  dels  col.lectius  que  persegueixen  utopies
quotidianes,  dibuixen  la  realitat  de  la  ciutat  que  no  renuncia  a
l’esperança; de la Barcelona que sap que el futur no està escrit i que
es pot construir cada dia amb lletres de compromís i confiança. És la
Barcelona de la que em sento part: la del col.lectiu de la nau de carrer
Puigcerdà, la de la Plataforma Defensem el Port Vell, la del projecte
Recreant Cruïlles. La que ha de guanyar la partida a l’autoritarisme,
l’especulació i els cotxes.

Etiquetes de comentaris: Barcelona, barris, poblenou, port vell, recreant
cruïlles

Fa 3 setmanes

Mostra-ho tot

calaix de poesia i música

El ángel de la bicicleta. León Gieco

Defender la alegría, Serrat/Benedetti

I'm gonna be (500 miles) The
proclaimers

De amor y casualidad. Jorge Drexler

E ti vengo a cercare. Franco Battiato

No habrá nadie en el mundo. Buika

T'estimo en la rutina. Joan Isaac

London Calling. The Clash

Dirty Old Town. The Pogues

Yo soy de un pueblo sencillo. Luis
E.Mejía Godoy

Subway Walk. La Troba Kung-Fú

Let freedom ring. Chuck Prophet

Quatre llunes. Joan Isaac

Talkin' bout a revolution.Tracy
Chapman

Hay todavía una canción.Sara
González

La dança del vestit.Txarango

Torn de Preguntes. Feliu Ventura

Si fossis terra. Ramon Muntaner

blocs i webs d'esquerres i
ecologistes

ICV

ICV Barcelona

Iniciativa del Poble Valencià

IniciativaVerds (Illes Balears)

EUiA

PSM

Chunta Aragonesista

Aralar

Scottish Green Party

Syriza

Partido dos Trabalhadores (Brasil)

Enlace Zapatista

Frente Amplio d'Uruguay

Etiquetes

Barcelona (108) ICV-EUiA
(49) poesia (21) barris (19) retallades
(18) Catalunya (17) Diàlegs  amb
Barcelona (16) Inclusió  social (12) drets
socials (12) eleccions (12) política
municipal (11) Trias (10) politica municipal
(10) Crisi (9) ICV (8) ICV Barcelona (8)
Diagonal (7) Música (7) urbanisme (7)
15-M (6) Habitatge (6) bcn (6) quotidianitat
(6)

articles del ricard gomà

Trias, el gobierno de una minoría

Per què BCN no ha d'acollir els
Jocs d'Hivern

A Barcelona sí que es pot

Por una alternativa a CiU-PP en
BCN

Alternativas a la BCN excluyente
de Trias

Nou Pla d'Inclusió: oportunitat
perduda

Frente a la derecha y la
sociovergencia

Barcelona más injusta y más gris

Confrontació democràtica i
alternatives

Retallades o democràcia?

Una oportunitat perduda a Les
Corts

Veles que no cal hissar

Pinzellades per una nova política
emancipatòria

Luchar contra la pobreza

Veure més articles

Enllaços

Fundació Nous Horitzons

Ciutats i Governs Locals Units
(CGLU)

Amnistia Internacional

SOS Racisme

Aturem la Guerra

ATTAC

Fòrum Social Mundial

CC.OO.

MST

Greenpeace

Fundació per la Pau

FAVB

PTP

Casal d'Infants del Raval

Fundació Tot Raval

Djs contra la fam

The Green Belt Movement

Xarxa Renda Bàsica

M. Renovació Pedagògica

Ecologistes en Acció

Observatori DESC

Decidim!

Taller de músics
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IGOP

Ateneu Candela

FEDAIA

Fòrum Vida Independent

Fundació Mambré

La Formiga

Mov. Laic i Progressista

Trinijove

Ca la Dona

Surt

Ateneu Popular de 9 Barris

temps de diàleg i d'acció

A Barcelona, podem

La Barcelona del 99%

Hi ha alternativa. El PAM del 99%

Transformació Plaça de les
Glòries

Trias ens surt molt car

Plenari estat de la ciutat 2012

Preservació Nucli Antic de Sant
Andreu

Plenari extraordinari immersió
lingüística

Un Acord Social i Ecològic per
sortir de la crisi a Barcelona

Plenari Cartipàs 2012-2015

Plenari de constitució del nou
Ajuntament 2012-2015

Arxiu del bloc

► 2014 (7)

► 2013 (33)

▼ 2012 (35)

desembre (3)

novembre (3)

octubre (3)

setembre (3)

agost (2)

juliol (2)

juny (3)

maig (4)

abril (3)

març (2)

febrer (3)

gener (4)

► 2011 (36)

► 2010 (38)

► 2009 (39)
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