
Assemblea Veïnal pel Canòdrom 

8 de març de 2014 

Plaça del Congrés 

 

El passat 1 de febrer a la pl. del Congrés, els i les veïnes vam acordar organitzar una 

segona trobada entorn els equipaments del Canòdrom, que marqués l’inici de noves 

mobilitzacions, davant la passivitat i l’actuació de l’Ajuntament al llarg de 8 anys. 

El dia 8 de març ens hem reunit en el que ha estat la primera Assemblea veïnal pel 

Canòdrom, amb l’objectiu de decidir què volem pel Canòdrom, i com ens organitzem 

per aconseguir-ho. 

Canòdrom 

[Participació][Proposta] Es va impulsar una taula d’entitats, que està formada per 34 o 

35 entitats, de les que 11 o 12 participen de les reunions. S’ha d’implicar i incidir en les 

entitats que no participen activament. 

[Graderia][Equipaments] L’Ajuntament vol crear (a partir de juliol) un centre 

d’innovació de creativitat, espai innovador a la ciutat, on es pugui desenvolupar el 

talent creatiu i relacionar-lo amb empreses multinacionals. 

[Graderia][Equipaments] La creació d’un centre d’innovació de creativitat, repercutirà 

en la millora del barri, ja que generarà bars de copes on fer negocis, entre d’altres. 

[Equipaments][Espai] Es vol construir un poliesportiu, on actualment hi ha les pistes de 

tenis. El poliesportiu serà soterrat per mantenir l’espai de la plaça. 

[Participació] No s’ha parlat amb el veïnat, de manera que no s’han contemplat, les 

prioritats i necessitats del barri. 

[Mobilització][Graderia] Es va fer una proposta a l’Ajuntament, però no s’ha 

contemplat. Es va proposar crear un fons/seu d’un arxiu fotogràfic, on es treballés pel 

manteniment de la memòria històrica del barri. 

[Mobilització] [Participació] S’ha de coordinar la taula d’entitats amb l’Assemblea 

Veïnal del Canòdrom. 

[Mobilització][Graderia] Ajuntament va molt lent, a més a més no fa el que promet, 

volem sortir amb propostes i fet concrets, amb les coses que volem. 

[Graderies][Espai] Es demana que l’espai sigui per entitats del barri, no volem 

equipaments de ciutat. 



[Graderies] Mentre no es decidia què es feia al Canòdrom aquest espai ha estat tancat. 

[Proposta] Exposició fotogràfica. 

[Equipaments] El Centre d’Innovació genera ocupació i és model de ciutat. 

[Proposta][Mobilització] Es recomana un documental referent a l’antic Canòdrom, ja 

que parla de les relacions socials, basades amb un espai de trobada, en un espai no 

mercantilitzat. Es proposa projectar-lo. 

[Equipaments][Espai] Sempre s’ha plantejat des de l’Ajuntament com a equipament de 

ciutat. 

[Graderies] En el nou projecte hi haurà un espai d’activitats obertes, que podrà fer 

servir el veïnat, tot i q encara no està definit. 

[Proposta][Mobilització] Es podria realitzar alguna activitat cultural de cinema i/o 

fotografia, on s’utilitzin les grades, seria una bona activitat per la primavera. 

[Proposta][Mobilització] Propera assemblea fer-la al Canòdrom, és molt important la 

visibilitat de l’assemblea. 

[Participació] El districte no ha donat permís per realitzar l’assemblea (d’avui) a pl. 

Canòdrom, ja que sols es cedeix per activitats extraordinàries, tampoc pel Canòdrom, 

per que no està habilitat i tampoc per a la pl. del Congrés (on hi havia altres activitats, 

tot i que no s’hi ha realitzat cap). 

[Espais] L’Ajuntament hauria d’actuar com a administradors dels espais i en canvi 

actuen com a propietaris, de manera de decideixen usos i models dels equipaments. 

Els espais i equipaments són de propietat col·lectiva, de manera que han de respondre 

als interessos del veïnat i de les entitats del barri. 

[Graderies] Estem en desacord amb el projecte que es vol donar al Canòdrom. 

[Espais][Graderies] És injust i il·legítim perquè el projecte de ciutat que es vol fer no 

respon a cap necessitat pel barri. 

[Proposta][Mobilització] Important recollir i pensar en exemples com, Can Batlló a 

Sants, L’Harmonia a Sant Andreu i Fab-Lab de Ciutat Meridiana, es podria fer una 

trobada amb representats d’aquestes entitats, per aprendre d’aquestes experiències. 

[Equipaments] Volem Centre Cívic, poliesportiu obert a tothom i on les escoles 

públiques tinguin un espai on fer gimnàs, escola bressol, equipament per la gent gran... 

 

 

http://vimeo.com/12084424


Acords 

Crear una comissió per preparar una trobada pel dia 12 d’abril a la pl. del Canòdrom. 

Obrir l’espai de les graderies i fer-hi alguna activitat. 

Projectar un documental. 

Exposició fotogràfica sobre el barri, el Canòdrom.  

Exposició cronològica de la lluita que s’ha portat des del tancament del Canòdrom fins 

a l’actualitat. 


