
Ciutat Vella Batega 

Volem convidar hui a tot el veïnat de Ciutat Vella a gaudir d’un dia de festa 
plena pel barri, a participar d'aquesta jornada propera, on els veïns i veïnes ens 
trobem, ens relacionem i coneguem una miqueta més. Un aplec d’estima cap 
als nostres carrers i places, de reivindicació al voltant dels diferents conflictes 
que patim les persones que vivim al casc  històric. Ciutat Vella Batega és una 
celebració  del  teixit  viu  i  associatiu  dels  nostres  barris,  una  invitació  a 
configurar un veïnat actiu pel seu futur.

Així  mateix,  els col·lectius convocants volem que aquesta trobada siga l’inici 
d’una xarxa permanent oberta on associacions i entitats de Ciutat Vella tinguem 
un punt de contacte, des que compartir experiències i problemàtiques, des del 
que generar propostes i línies de treball conjuntes, així com articular discursos 
sobre les múltiples transformacions que afecten al nostre entorn.

Els veïns del barri vem amb preocupació la imatge que es projecta i reprodueix 
de Ciutat Vella, principalment a través dels mitjans de comunicació locals, i que 
es  sitúa  entre  la  degradació  d’algunes de  les  seues  zones  i  la  proliferació 
d'espais per a l'oci nocturn. La trobada d’avuí és un reclam de la xarxa veïnal i 
del xicotet comerç que vivim i treballem ací, una crida a que hi ha una altra 
Ciutat Vella, que viu ací la seva quotidianitat, que es mou i reivindica, i que ix 
als carrers per reclamar la dignitat dels seus barris

Emmarquem la realitat d'aquestos dintre del procés d’espectacularització que 
viu el nostre entorn. El Carme, Velluters, la Seu... semblen cada vegada més 
un gran parc temàtic dedicat al turisme i a l’oci nocturn, una zona de postals i 
sorroll,  coronada  per  contenidors  culturals  que  viuen  d’esquenes  als  seus 
veïns. Paral·lelament, cal constatar també el lent procés d’elitització que afecta 
a  nombroses  zones  del  casc  històric,  que  fa  que  el  barri  deixe  de  ser 
progressivament un entorn popular i de mescla per a crear indrets exclusius per 
a les èlits econòmiques.
 
Davant d’aquest diagnòstic, els col·lectius i associacions convocants reclamem 
revertir ambdós processos, de manera que no siguen els interessos econòmics 
qui definisquen cap a on va Ciutat Vella, sinó els propis veïns i veïnes del barri 
els que, a través de plans i processos participatius, decidim el futur dels llocs i 
espais que habitem i estimem.

Convocants: L'escoleta del Carme, Col·lectiu de Mares i Pares de Ciutat 
Vella, Assemblea 15M de Ciutat Vella, Endavant, Racó de la Corbella, 
AV.  Àmics  del  Carme,  Ca  Revolta,  El  Micalet,  Assemblea  del  solar 
Corona, Falles Populars i Combatives, Amaltea, Acció Ecologista Agró, 
Els Cucs de Velluters,  Ateneu al Margen,  la Mandràgora,  Arran-Ciutat 
Vella, la Minúscula


