
 

PROPOSTES PEL 2020 

Un any molt especial: la nostra valoració 

Des de la Junta, al costat de l’informe d’activitats volem presentar-vos la nostra valoració del que                

hem fet, i del que hem deixat de fer en una situació realment excepcional. Aquí parlem del que                  

hem fet enguany, ja en una assemblea que es fa a l’octubre, i en aquestes circumstàncies, 2019 és                  

un passat llunyà. 

Ha estat un any sense festes: vol dir, en especial, sense grans trobades. Això ens sap molt greu,                  

perquè fomentar les relacions entre el veïnat és un dels grans objectius de l’Associació.              

Malauradament, això ha xocat amb la necessitat de reduir els contactes que ens exigeix la               

contenció de la Covid 19, i ens hem hagut de limitar a algunes activitats al nostre badiu quan ha                   

estat possible i a intentar reforçar el contacte a través de les xarxes. 

Hem pogut mantenir la nostra acció de seguiment i reivindicació en aspectes ciutadans: mobilitat,              

medi ambient, habitatge, etc. 

Ens vàrem comprometre a treballar sobre els reptes de futur del nostre barri i la nostra ciutat. I hi                   

seguim compromesos. Però ens ha canviat l’escenari, i ara el repte principal es diu Pla de                

Reconstrucció, que esperem que puguem abordar amb una xarxa ciutadana. 

I també ens havíem proposat renovar la composició de la Junta, tot i que no és obligatori aquest                  

any. Això sempre ha estat una mica difícil, però, amb dificultats per trobar-nos i vivint en una mena                  

de distòpia, encara més. 

Donem per fet que 2021 no serà gaire diferent de 2020 quant a la situació d’excepcionalitat, però                 

un cop acabada aquesta situació, ens caldrà iniciar un període de refundació de l’Associació dins               

d’un marc que avui desconeixem (encara que en tinguem pistes) 

Resum de les activitats programades i/o realitzades 

● Una de les nostres activitats més importants es la de vetllar pel barri i el nostre veïnat:                 

neteja, circulació a la zona de vianants i mobilitat en general, canvis que es produeixen en                

les relacions veïnals i els serveis... creant -o mantenint- corrents d’opinió i exigint actuacions              

a l’Ajuntament per tal d’aconseguir un barri on la convivència sigui més amable.  

● Les activitats al local (sempre amb el compliment de les normes establertes en cada              

moment) mantindrem totes aquelles que sigui possible (anglès per a gent gran, jocs de              

taula, puntes de coixí, teatre, escacs,... De moment ha quedat suspès «El badiu dels nadons»               

i tai chi però s’ha incorporat un grup de pintura. 

També implementarem les trobades en xarxa com videoconferències, informació a la nostra            

web i en xarxes socials com ja venim fent. 
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● Festes: aquest any no s’han pogut celebrar les Festes de Maig i per tant ens hem hagut de                  

fer la Festa del Badiu i la Festa a Baix a Mar des de casa, i aprofitant per fer una mica de                      

memòria des de la pàgina web. Tampoc les festes al barri, els sopars al carrer, van poder                 

celebrar-se amb normalitat. Per al proper any 21, esperem poder fer més. Treballarem per              

poder organitzar tant per “La Festa del Badiu”, com per la “Festa a Baix a Mar”, actuacions                 

amb l’aforament que el moment ens permeti. Tant de bo puguem fer molt més. Pel que fa a                  

la festa “un dia per viure al carrer” tot dependrà dels veïns i la situació, però estem                 

disposats a recolzar les iniciatives que surtin. 

● Pel que fa a les activitats programades al badiu de l’Associació, farem aquelles que ens               

permeti tenir un aforament digne, en funció de les normes del moment. 

● I intentarem reforçar la comunicació a través de les xarxes: twitter, instagram, facebook,             

web... 

 

Respecte al nostre local 

A mitjans de juliol d’aquest any va finalitzar la cessió que l’Ajuntament ens va fer del local del carrer                   

Sant Miquel 34. Durant les negociacions per la renovació hi va haver el canvi de govern municipal. 

La proposta de renovació que ens han fet inclou la condició de compartir el local amb el Centre                  

Excursionista, que a finals d’any han de deixar el seu local al carrer de la Costa. També s’han                  

compromès a fer la reparació de la façana, que és una obra pendent del Pla Recupera, i que ens                   

genera problemes d’humitats a diversos espais. 

Hem mantingut converses amb ells i creiem que les activitats de les dues entitats poden ser                

complementàries i que, amb bona voluntat per part de totes dues, serà possible i positiu compartir                

el local. Això farà que reorganitzem alguns espais i horaris. 

Esperem que durant l’any 2021 puguem fer una trobada per ensenyar-vos totes aquestes novetats. 
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