Benvolgudes entitats, col·lectius, veïns i veïnes,

A la Federació d'Entitats l'Harmonia ens agrada dir que tenim un somni col·lectiu. Aquest és el
nostre lema i també el motiu que ens ha dut a recórrer un llarg camí cap a la gestió d'un
equipament sociocultural dins del recinte de la Fabra i Coats. Després de més de 8 anys
caminant plegades, aquest somni era a tocar dels dits: el Casal de Barri de Sant Andreu seria
gestionat per l'Harmonia. Però en el darrer moment, els dubtes i les ombres del Districte de
Sant Andreu ennuvolen el cel blau del nostre somni i amenacen de convertir-lo en un malson.
Des de la Federació d’Entitats l’Harmonia us escrivim aquest correu amb l'objectiu d'informarvos de la situació que s’està produint en relació a la gestió del Casal de Barri de Sant Andreu.
Com ja sabeu, fa més de 8 anys que l'Harmonia (federació de llarg recorregut històric, formada
per 14 entitats de caràcter social, cultural i de lleure i prop d'un miler de persones associades)
treballem en el projecte de gestió del casal de barri de Sant Andreu dins del recinte de la Fabra
i Coats.
Durant tot aquest temps hem recollit les inquietuds i les necessitats de veïns, veïnes, entitats i
col·lectius per tal de conformar un equipament de i per a tothom, establint sinergies, sumant
complicitats.
Durant tot aquest temps hem engegat i donat continuïtat a propostes socioculturals d’interès
comunitari: hem celebrat 8 edicions de les Festes de la Primavera, hem organitzat 6 calçotades
populars al carrer, hem dut a terme xerrades, debats, concerts i espectacles.
Durant tot aquest temps hem seguit tots els processos de participació que el Districte de Sant
Andreu ha proposat i hem fet un seguiment intensiu de l’evolució de l’equipament.
Tant és així, que el mateix disseny dels espais interiors de l'equipament està fonamentat, en la
seva totalitat, en una proposta que la Federació va entregar al Districte ara fa uns quants anys.
El passat mes de juliol, l'Harmonia i el Districte vam acordar fixar una data, 1 d'octubre, a partir
de la qual començaríem a establir les condicions de la gestió de l'equipament. Si cap més
entitat arrelada al territori hi mostrava interès, la gestió seria adjudicada a l'Harmonia de
manera directa, per mèrits reconeguts a un projecte sorgit des de la ciutadania i avalat pel
teixit comunitari, tal com es recull en el recent marc normatiu que l'Ajuntament de Barcelona i
la Plataforma de Gestió Ciutadana de Barcelona estan a punt de signar.
Dos dies més tard, 3 d’octubre, se'ns informa per correu electrònic que l'Harmonia no és
l'única entitat interessada. De la nit al dia n'hi ha dues més: la Federació d'Ateneus de
Catalunya iAssociació Iniciativa Andreuenca. Al nostre entendre, i amb el suport de la
Plataforma de Gestió Ciutadana de Barcelona, cap d'aquestes dues entitats presenta
l'arrelament territorial, la trajectòria i l'aval associatiu necessari per optar a la gestió.

Davant aquesta situació, la Federació d'Ateneus de Catalunya decideix fer-se enrere i retirar la
seva candidatura. De la segona entitat, Iniciativa Andreuenca, en sabem ben poca cosa: no
n'hem trobat informació ni al registre d'entitats ni a internet, i per tant desconeixem totalment
el seu objectiu social. Es tracta d'una entitat nova, creada amb un únic propòsit.
Per la seva banda, el Districte de Sant Andreu sembla disposat a fer cas omís del marc
normatiu abans esmentat i prepara un concurs públic amb la justificació que hi ha més opcions
al territori, quan en realitat només hi ha una excusa per no reconèixer el que és evident.
Creiem que el concurs no està justificat i que, en cas de tirar endavant, suposarà un desgast
innecessari a totes les parts implicades.
Com podeu imaginar, l'Harmonia estem molt decebuts amb el desenvolupament d'aquests
darrers esdeveniments. Ens preocupa que a última hora el Districte no reconegui per fi tota la
feina feta durant aquests 8 anys. Ens preocupa la motivació que ha dut a Iniciativa Andreuenca
a presentar-se a la gestió en l’últim moment, quan aquest procés porta tants anys obert. Ens
preocupa que el Casal de Barri no esdevingui la llar i l'aixopluc d'entitats i iniciatives populars,
l'espai de i per a tots els andreuencs i andreuenques, reivindicacions per les quals fa tants anys
que lluitem.
Per tot això, us convoquem el pròxim dissabte 23 de novembre a les 12h a la Plaça Orfila.
Volem omplir-la i exposar públicament aquesta injusta situació i presentar, un cop més, el
nostre projecte al veïnat.
Ara, més que mai, comptem amb vosaltres per seguir somiant. Comptem amb vosaltres per fer
realitat aquest somni col·lectiu.
Moltes gràcies. Us hi esperem a totes i tots.

L ‘Harmonia , Federació d’Entitats de Sant Andreu de Palomar.

