
L’Esquerra de l’Eixample és  un dels barris més joves de la ciutat. Tota l’Eixample va començar a

urbanitzar-se a mitjans del segle XIX, però l’Esquerra de l’Eixample no començaria a fer-ho fins a la

dècada  del  1890,  i  finalitzaria  aquest  procés  anys  després,  després  de  la  guerra  civil,  quan

s’enderrocaven les últimes fàbriques per construir-hi habitatges.

El nostre barri té tot just 4 generacions que l’han aixecat i desenvolupat. Aquesta curta vida fa que

tingui un teixit associatiu feble, i justament des de les joves i les no tan joves del barri l’impulsem per

tal que aquest teixit prengui força i consistència. Dia a dia, any rere any, ens agrupem per impulsar

socialment els nostres projectes, amb un gran esforç tot i les traves que ens anem trobant.

Creiem  fermament   que crear  teixit  social  actiu  oxigena els  nostres  barris.  Perquè una  societat

organitzada és una societat més forta per enfrontar els seus reptes del futur. Perquè dotar-nos de

múscul associatiu proporciona les eines i els mecanismes per a defensar els interessos del nostre barri

i veïnat de manera efectiva.

I l’Esquerra de l’Eixample té molt a defensar amb un múscul amb un llarg camí per a desenvolupar-se:

 Som el barri amb menys espais verds de tota la ciutat. És vital reclamar-ne més tant per la

nostra salut, afectada diàriament per l’exposició a la  contaminació,  com per disposar d’un

espai principal de repòs  i de relació comunitària. Necessitem un barri on es pugui respirar.

Necessitem fer del vianant el protagonista de la mobilitat de manera progressiva, per la salut i

el benestar de totes.

 Aplaudim la creació de la Superilla Germanetes o el pla per a la Model, projectes encarats en

recuperar espais pels veïns i veïnes del barri, però que han d’anar acompanyats de moltes més

actuacions en els pròxims anys, sobretot lluitant per tal que no s’expulsin les veïnes i veïns del

barri.

 Ser jove a l’Esquerra de l’Eixample no és fàcil. Per desenvolupar els nostres projectes de barri

les joves també necessitem un projecte de vida robust arrelat en aquest. Un fet que cada

vegada es fa més difícil amb l’encariment del lloguer i dels preus de l’habitatge. No podrem

fer projecte al barri si no hi podem continuar vivint, i avui el nostre barri ens expulsa o ens

obliga a no emancipar-nos fins a edats massa avançades. És vital que es projecti més habitatge

públic per a les joves i per a totes les veïnes en general, perquè a l’Esquerra de l’Eixample hi

continuïn vivint joves, i s’hi mantingui l’essència que ens permet lluitar pels seus reptes de

futur.

 Així  mateix,  volem ser un barri  acollidor,  que no tingui  por del  nou vingut,  un barri  que



trenqui amb el racisme i que cridi ben fort que volem acollir, i que aquí hi cabem totes. Des

de fa uns mesos joves del Nord d’Àfrica menors d’edat no acompanyats (MENAs) han estat

instal·lats  en  uns  barracons  al  carrer  Consell  de  Cent  amb Calàbria,  en  unes  condicions

pèssimes i pel que se suposava havia de ser una estància curta, però que ja s’allarga massa. Les

veïnes  i  veïns  els  acollim amb molta  alegria  i  ens  mostrem encantades per  col·laborar-hi

sempre  que faci  falta,  però no ens  oblidem de  lluitar  perquè  visquin  en  unes condicions

dignes!

 No podem entendre totes les activitats i la vida que desenvolupem en aquest barri si no és

amb una òptica feminista, sigui el 8 de març o qualsevol altre dia de l’any. Tenim molt clar que

volem que els nostres carrers siguin espais segurs per a totes, que si ens toquen a una, ens

toquen  a  totes,  i  que  en  els  espais  veïnals  i  joves,  seguirem  lluitant  per  combatre

l’heteropatriarcat. 

 La creació del nou espai de la Model enriqueix el caràcter social del barri i les entitats que en

principi s’hi instal·laran no percebem una gestió que no sigui la nostra, la de totes, l’autogestió.

Fer-nos  responsables  i  gestores  d’aquest  espai,  promovent  la  participació  activa  i

l’assemblearisme és la nostra manera de funcionar, i volem que sigui respectada. 

 De la mateixa manera,  així  està nasquent l’Ateneu en Construcció del  barri,  impulsat  per

persones individuals, de diverses entitats, col·lectius o organitzacions i que a poc a poc està

agafant forma, volent ser un espai feminista, antifeixista, anticapitalista i amb una autogestió

comunitària, essent un espai de reunió i trobada del barri, un espai més on les veïnes puguin

socialitzar, aprendre i relacionar-se. 

Per totes aquestes raons i per visibilitzar la feina feta per tantes anònimes, aquest cap de setmana

volem ocupar  els  llocs  simbòlics  del  nostre  barri,  i  des  de  diverses  entitats  organitzem la  que

esperem sigui la primera de moltes Festes de Primavera de l’Esquerra de l’Eixample. 

Veïns i veïnes de l’Esquerra de l’Eixample, us animem a que us sumeu a projectes de barri que us

engresquin o que en creeu de nous, i que treballeu dins les vostres possibilitats per fer créixer la

força que va agafant el nostre teixit associatiu i veïnal. Perquè hem de ser fortes i hem d’estar unides

davant la forta repressió, privació de drets i llibertats que s’està patint i que va en augment, igual que

creix l’extrema dreta que campa pels nostres barris amb impunitat. 

Perquè quan la societat organitzada s’ho proposa, aconsegueix els reptes que se l’hi posen al davant.

Per això us animem a cridar ben fort:

Visca l’Eixample Esquerra!


