
 

 

 

 

11 de novembre 2014 

 

Nom AV : 

 XARXA VEÏNAL DE CIUTAT VELLA  sense entitat jurídica, espai de 

coordinació de diferents AV i col·lectius del districte. 

➢ La FAVB (Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona 

➢ AVV CASC ANTIC   

➢ AVV GÒTIC   

➢ AAVV L'Òstia   

➢ Espai Social Magdalenes   

➢ AAVV Taula del Raval   

➢ Veïns en defensa de Barcelona Vella   

➢ Taller contra la Violència Immobiliària i Urbanística - BCNViu 

➢ Associació de Veïns i comerciants del carrer de la Cera 

➢ Cruïlles 

➢ GIASA. Grup d'Investigació Art-Sociologia-Antropologia  grup-a 

➢ V de vivenda   

➢ Masala   

➢ Art-Mirall   

 

CATEGORIA: 

Intervenció social 



NOM DEL PROJECTE : 

#FEM PLAÇA 

DESCRIPCIÓ : 

Descripció: #femPlaça és una sèrie d'accions lúdic-reivindicatives de recuperació 

pràctica de l'espai públic, fins ara a Ciutat Vella. Escollit l'espai (normalment una plaça, 

però no sempre), es pensa en quins temes concrets s'hi vol incidir (terrasses, 

urbanisme agressiu, buidatge de veïnat, manca de mobiliari urbà, etc.) i es treballen en 

grup. Arribat el dia de convocatòria (que es fa tant per xarxes socials com embustiant i 
encartellant els voltants del lloc), s'ocupa la plaça col·lectivament mitjançant jocs, 

guixos, berenar col·laboratiu i altres elements, convidant el veïnat a participar-hi i 

donant lloc, normalment, a un ambient tan senzill com potent i col·lectiu. 

El veïnat en general, particularment a nenes i nens, perquè sovint no són inclosos en 

les activitats, i perquè a nivell d'espai públic la fàcil presència de nenes i nens indica 

una bona qualitat de l'espai per al veïnat en general. 

COL·LABORADORS/ES : 

#femPlaça és una dinàmica completament oberta; s'hi sumen persones individuals i 

col·lectius; sempre mirem d'implicar persones i col·lectius (especialment AMPAs) de 

l'entorn més immediat; fins ara, han sigut col·laboradors destacats l'AMPA Baixeras, 

Prostitutes Indignades, l'Esquitx, l'Assemblea del Raval o també varis historiadors de 

l'associació Tot Història. 

QUAN VA COMENÇAR: 

28 DE MARÇ 2014 

PERSONES BENEFICIÀRIES : 

Aproximadament més de 1100 persones en total,  si cada #femplaça 100 

persones, i s'han fet 11 des del moment en què es va omplir la fitxa. 

3 #femPlaça abans de l'estiu: Sant Miquel, Sant Cugat, Salvador Seguí 

4 #femPlaçalafFresca: Traginers, de la Barceloneta, Sabartés, Sant Felip Neri 

1 #femPlatja: Sant Sebastià 

2 #femPlaça post-estiu: #NoHotelRecComtal i, avui, de les Olles 

 

En total, 10 accions... carai, ara que ho penso... no està gens malament en 7 

mesos!  



OBJECTIUS : 

Assenyalar la pèrdua de l'espai públic a Ciutat Vella. 

Assenyalar altres mals relacionats (urbanisme, mercantilització, exclusió...) 

Provocar la trobada i l'inter-coneixement del veïnat 

Mostrar que la barreja d'usos és possible i necessària. 

 

ACTUACIONS: 

#femPlaça Sant Miquel, Sant Cugat, Salvador Seguí i #NoHotelRecComtal 

#femPlaçalaFresca (versió estiuenca, més lleugera i cap al vespre) 

Traginers, de la Barceloneta, Sant Felip Neri, Sabartés. 

#femPlatja Sant Sebastià 

Pròximament, #femPlaça de les Olles 

 

QUÈ HEU ACONSEGUIT? : 

Visibilitzar el veïnat de Ciutat Vella, posar en relació gran quantitat de persones i 

col·lectius del districte, assenyalar diferents polítiques negatives d'espai públic, 

compartir espai i taula amb moltes veïnes i veïns que difícilment s'apropen a 

mobilitzacions més “tradicionals”, reivindicar mitjançant accions positives i 

propositives. 

 


