Reconeixements Veïnals 2017
Nom AV : AV Vila Olímpica
Contacte : aso@aavv-vilaolimpica.com

CATEGORIA: Lluita Veïnal
NOM DEL PROJECTE : NO A L'ALBERG
DESCRIPCIÓ :
Oposició a la transformació d'un edifici del Barri d'oficines a un Alberg de 440
places. Un projecte que ha resultat totalment opac cap a la demanda
d'informació per part de l'Assoc de VV. La posta en marxa d'aquesta instal·lació
suposaria un buidatge de veïnat que no ens podem permetre. Actualment el
Barri dedica en habitatge al turisme un 26% dels habitatges en lloguer una xifra
altíssima i totalment incompatible amb el desenvolupament d'un Barri. Hem
estat 24 anys tractant de donar vida i omplir el Barri de veïnes i ara aquest
Alberg posa en perill tota la feina feta fins avui. La lluita al dia d'avui continua i
ho farem fins que aconseguim aturar aquest projecte, que sens dubte s'ha
preparat d’esquenes al Veïnat. Una altre dada significativa a tenir en compte,
actualment tenim unes 3800 places hoteleres, 2 blocs d'apartaments turístics,
225 pisos turístics reconeguts pel Ajuntament. Diàriament rebem unes 12.000
persones que venen a treballar o estudiar i unes 14000 que ho fan a platges i
oci nocturn, també 2 línies de bus turístic. El nostre barri ja te una carga
important de turisme com perquè consentim que ens el buidin de veïnes i veïns.
Al dia d'avui portem mes 11 concentracions davant l'edifici, unes quantes rodes
de premsa, aconseguir un acord del govern, que finalment han incomplert,
escrits reclamant la nul·litat de la llicencia, unes quantes trobades amb els

diferents grups municipals, unes quantes intervencions en els consells plenaris
de Districte. Una magnifica consulta, realitzada per la pròpia AVV, que ha
obtingut una participació d'un 21%, superant en 10 punts la de la Diagonal, que
tenia un pressupost de 2 milions d'euros, malgrat tot el seu resultat ha estat
menystingut pel govern municipal. Les obres continuen i el govern s'ha enrocat
en que nos es pot fer res per aturar aquesta barbaritat de projecte, ens diu que
esta al nostre costat però en realitat estàs molt lluny de la realitat del Barri.
Nosaltres continuem amb la lluita i ho farem fins que aconseguim aturar-ho. El
ventall d'accions encara no s'ha acabat i el camí es llarg per tant la lluita
continua. NO VOLEM L'ALBERG!! EL BARRI ES DEFENSA.

ENTITATS COL·LABORADORES:
Data d’inici: 24/ 04/2016
PERSONES BENEFICIÀRIES :
Tot el veïnat del Barri i també de tots els barris
de Barcelona, per l’impacta que suposa al model
de ciutat.
OBJECTIUS : ATURAR EL MACRO ALBERG i DESTINAR L'EDIFICI A
UN EQUIPAMENT MUNICIPAL

ACTUACIONS:
Las Actuacions han estat variades. Hem intervingut en 5 plenaris de Districte, fent palès la
nostra lluita. Hem aconseguit portar l’assumpte al consell plenari de l’Ajuntament central,
tractant de fer visible tan gran barbaritat de projecte. Un altre dels aspectes han estat les 11
setmanes de mobilització al carrer, tallant l’avinguda Icària per denunciar la falta d’operància
per part de l’Ajuntament. Una de les actuacions importants ha estat la inclusió dintre d’un
acord polític de la recerca de solucions per la nostre reivindicació. Acord que va servir per
aprovar el Peuat, malgrat això part dels acords no han estat portats fins la última conseqüència
i tampoc s’han complert, fet que indigna força. Dintre dels acords hi havia la realització d’una
consulta ciutadana per decidir que fer amb el projecte. Consulta que l’Ajuntament no va voler
portar a terme i que tampoc va recolzar, malgrat tot això l’Associació de veïns i veïnes de la

Vila Olímpica la va portar a terme. La Participació va ser tot un èxit per el Barri, un 22% del
cens i va participar, es adir un 10% mes que a la de la Diagonal i sense pressupost. Un
resultat aclaparador del rebuig del projecte d’un 92% del veïnat, per a nosaltres un valor
important ja que tot això s’ha produït en un Barri sense una historia reivindicativa prèvia i que
per tant vol dir que la feina feta a donat el seu resultat en forma de participació. Altra punt
molt important ha estat la informació setmanal a tot el veïnat sobre la evolució del assumpte,
via comunicats de premsa, escrits a cadascun de les veïnes, premsa, radio televisió etc...

QUÈ HEU ACONSEGUIT? :
Mobilitzar al Barri i aconseguir la inclusió de Vila Olímpica en la zona 1 del
Peuat.

OBSERVACIONS? :
La lluita no ha acabat i durarà fins que ho
aconseguim, encara hi som a temps.
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