
Cas Jona:  
un any 

més 
lluitant 

per la seva 
absolució

EixampleSONA: el festival 
de la música jove

L’Eixample Nord tindrà 
Casal Independentista

5 anys recuperant 
la cultura popular

6 de gener de 2010. La V Calçotada 
Popular de l’Eixample ja és aquí. Per 
cinquè any consecutiu, l’Assemblea 
de Joves organitza aquesta àmplia 
jornada de festa i lluita al barri de 
la Sagrada Família. La gastronomia 
de la terra i la cultura popular són 
el principal plat de la calçotada 
popular, plena d’activitats per a gent 
de totes les edats: gegants, castellers 
i grallers, bestiari popular del barri, 
bastoners i bitlles catalanes, música de 
cantautor, torneig de futbol al carrer, 
paradetes informatives, etc. Tot, amb 
una reivindicació veïnal per davant: 
la recuperació del carrer i l’espai 
públic. Al vespre, el darrer concert de 
l’EixapleSONA, el festival de música 
jove del barri.



L’Assemblea de Joves de 
l’Eixample Nord (AJEN) 
celebra dissabte 6 de març 
la V  Calçotada Popular 
de l’Eixample. Enguany la 
Calçotada torna a fer-se 
davant el temple de la Sagrada 
Família. Des del seu naixement 
l’Assemblea de Joves aposta 
per la recuperació de la 
cultura popular, i la calçotada 
és ja un referent simbòlic 
d’aquest anhel entre el jovent 
del barri. Es tracta d’un espai 
on centenars de persones 
gaudeixen de la gastronomia i 
les tradicions populars: cruspir-
se uns bons calçots amb 
romesco amb un got de vi a 
taula; gaudir dels castellers, els 
gegants o les colles de dimonis; 
jugar a les bitlles; animar la 
canalla amb activitats infantils; 
acabar el dinar amb dolços i un 
bon cantautor; etc.

Recuperar el carrer

Durant aquesta V Calçotada, 
a més, es vol remarcar un 
fet molt concret: que aquest 
escenari de festa i lluita té lloc 
cada any en el mateix espai 
públic: al carrer. La calçotada 
esdevé així un escenari de 
recuperació de l’espai públic, 

cada dia més privatitzat i 
regulat per les ordenances 
municipals. Unes ordenances 
que, segons denuncien els 
joves, estan al servei de 
les grans superfícies i del 
voluminós negoci del turisme, 
i no de les necessitats del 
veïnat. “La gent gran, els joves, 
la infància, la gent treballadora 
i els petits comerciants del 
barri ja no pintem res per a les 
ordenances de l’Ajuntament”, 
sentencien des de l’Assemblea 
de Joves. “L’oci i la regulació 
de l’espai públic es projecten 
en funció dels interessos 
d’una elit minoritària, i no pas 
de la majoria social i popular 
d’aquest barri”, diuen els joves 
independentistes.

La V Calçotada Popular de 
l’Eixample es converteix així 
en el cinquè aniversari d’allò 
que va començar en 2006, 
amb la primera calçotada 
celebrada sota la consigna 
“Recuperem la Cultura Popular”. 
La segona es va emmarcar en 
el 8 de març, Dia Internacional 
de la Dona Treballadora. Així 
es va iniciar una dinàmica que 
encara continua, d’aprofitar 
la proximitat de la data per 
fer-se ressò dels actes que 
es celebren. L’oci pervertit 
com una mercaderia més i 
les conseqüències de la crisi 
capitalista al nostre barri han 
estat les temàtiques de la 
tercera i la quarta calçotada 
popular respectivament. 

Dia: dissabte 6 de març
Lloc: Carrer Marina  
(entre Mallorca i Provença)

11 h: Cercavila pels voltants 
del temple de la Sagrada 
Família. Amb la participació 
dels Grallers de Sagrada 
Família “12 Torres“, els 
Castellers de Sagrada Família  i 
la Farfolla (bestiari popular del 
barri)

* Durant tot el matí: paradetes 
informatives amb els grups 
de cultura popular del barri 
(Geganters, Castellers i 
Grallers)

11. 45 h: Taller de Castells
Exhibició de bitlles catalanes
Torneig de futbol al carrer

12.15: Ballada dels Bastoners 
de Santa Eulàlia. En acabat, 
taller de bastons

13.45: actuació dels Grallers 
de Sagrada Família

14.30 Calçotada Popular

16 h: Acte polític de 
l’Assemlea de Joves

16.30: Actuació del cantautor 
valencià Pau Alabajos

i a partir de les 20 h:...
EixampleSONA !

Agenda de  
la jornada

La V Calçotada Popular de l’Eixample 
anima a recuperar el carrer i l’espai públic

El cas Jona segueix 
sense resoldre’s. 
L’Ajuntament juga 
amb la seva llibertat 
i amb l’angoixa de 
tot el seu entorn. Però 
el barri ho té clar, i la 
lluita no s’aturarà: 
quan l’especulació és 
un fet, manifestar-se 
és un dret! Més info:   
www.absoluciojona.org

Una altra de les 
lluites més sentides 
del barri és la del 
rebuig al tren d’Alta 
Velocitat. És una 
de les faraòniques 
obres estrella de 
l’Ajuntament. El 
TAV és altament 
contaminant, està 
al servei de l’elit 
econòmica i cap veí 
no l’han demanat. 

3 ANYS I MIG ESPERANT UN JUDICI INJUST... ES REACTIVA LA CAMPANYA CONTRA EL TAV

Imatge de la III Calçotada Popular, l’any 2008

La 5a edició  de la 
calçotada es celebra 
el dissabte 6 de març 
davant el temple de 
la Sagrada Família



EixampleSONA: el festival de música 
jove més proper als veïns del barri

El festival ofereix tres 
concerts diferents 
d’una desena de 
bandes musicals

Els actes enforteixen 
les iniciatives 
musicals, culturals i 
creatives del jovent 

És la primera vegada que es fa 
l’EixampleSONA i ja és l’esdeveniment 
de música jove més important pel nostre 
barri. Sona exagerat, però és així. Es fa des 
del barri, i es fa pel barri, des dels grups 
locals i des dels joves veïns i veïnes del nord 
de l’Eixample. Mai al barri s’havia celebrat un 
esdeveniment com aquest: al llarg de cinc 
mesos s’hauran ofert tres concerts diferents 
en els quals hauran participat una vintena 
d’artistes, i centenars de persones entre 
el públic i l’organització dels actes. No es 
tracta dels grups de música més comercials 
dels Països Catalans, ni de reputats artistes 
sobre l’escenari. Ni tan sols hi ha un gran 

pressupost rere l’esdeveniment. Però tot 
i així, l’EixampleSONA és un símbol d’allò 
que l’Assemblea de Joves vol fer al barri de 
la Sagrada Família: recuperar l’espai públic, 
autogestionar les activitats des de baix, 
crear espais de llibertat i de pensament 
crític, desenvolupar les inquietuds del 
jovent, crear xarxa de barri, promoure les 
alternatives juvenils, etc. Aquesta és la 
primera edició  de l’EixampleSONA i, fins 
ara, ha estat un èxit. Des de l’Assemblea de 
Joves feliciten els grups de música locals i 
el conjunt dels joves per haver superat les 
expectatives amb la seva participació i la 
il·lusió dipositada en el concurs popular.

L’EixampleSONA ja ha celebrat 
dos dels  tres concerts que ha 
organitzat. El tercer concert tindrà lloc 
el proper 6 de març al Carrer Marina (just 
després de la celebració de la V Calçotada 
Popular) i  comptarà amb la presència 
de Qwert (hard-rock), Skay Way (punck-
rock) i Slug Ensemble (tecno, metal, disco 
i funk). És la demostració musical que 
tancarà l’EixampleSONA. El guanyador  de 
l’EixampleSONA pujarà a l’escenari durant 
el concert de gala de la Festassa (Festa 
Major Jove de la Sagrada Família). Fins ara, 
durant el festival s’han pogut sentir sons 
del punck-rock, del rock reivindicatiu i del 

clàssic rock and roll (Temporarily taken, 
No Soma i Antonia & Xewaka Sevande 
Jakö, respectivament). També hem gaudir 
de la batucada de SAMBAO, el flamenc de 
Maicena y Agua i l’original metal medòlic 
de BirForHülL. Finalment, l’EixampleSONA 
també ha fet pujar l’escenari les versions 
d’ska i country dels Yes We Kant i les cançons 
d’Unama. A l’EixampleSONA pot participar 
qualsevol grup de música novell dels barris 
de l’Eixample. Les edats dels components 
del grup han de ser de fins a 30 anys, i es 
prioritzen els grups que tenen cançons en 
català. Podeu trobar més informació sobre 
tot plegat a www.joveseixample.cat

Es tracta d’un 
concurs popular per 
tots els grups novells 
de l’Eixample



“Volem que el futur Casal esdevingui una 
llançadora del teixit associatiu del barri”

Perquè  un Casal Independentista 
al barri?
L’ Esquerra Independentista ha 
crescut molt i s’ha consolidat 
al barri. Després de 5 anys, cal 
mirar endavant i fer apostes 
concretes i madures per oferir 
alternatives estables, plurals i 
professionalitzades, que responen 
a un major nivell de compromís. 
Volem que el Casal Independentista 
esdevingui una llançadora pels 
col·lectius i moviments socials de la 
zona.
Qui hi ha darrera el projecte?
Som gent del barri: activistes 
de l’Esquerra Independentista, 
membres de l’Ateneu Popular, veïns i 
veïnes vinculades al teixit associatiu, 
i altres persones que s’han engrescat. 
Ara al grup promotor hi ha unes deu 
persones, però volem comptar amb 
gent de tots els col·lectius i entitats 
properes. 
Què  aportarà de  nou el casal als 
barris de l’Eixample Nord?
D’una banda, esdevindrà una eina 
de creixement a nivell de moviment 
i d’entorn, que quedarà reflectit 
amb la figura dels socis i sòcies, els 
simpatitzants, les col·laboradores... 
Serà un espai de coneixement 
col·lectiu constant que oferirà 
infraestructures estables a les 
entitats del barri. 
Quina relació  voleu tenir amb els 
col·lectius que ja existeixen a la 
Sagrada Família i al Fort Pienc?
Encara no sabem les limitacions 
que tindrem (de gent, de local, 
d’infraestructura, etc.) i seria 
agosarat vendre un producte que 
no sabem si realment podrà donar 
tant de sí. El que tenim clar, però, és 
que estarem compromeses amb el 

teixit associatiu: ens solidaritzarem 
amb la resta d’iniciatives veïnals i 
denunciarem el que està passant: 
la manca d’equipaments, la situació 
de la casa groga, el cas Myrurgia, 
la privatització de l’espai públic, la 
dependència del turisme, etc.
Com podreu assumir les despeses 
que suposa tirar endavant un 
projecte així?
Aquest és un dels problemes 
que patim: tothom ho sap i cal 
denunciar-ho. L’especulació i el 
negoci urbanístic han dut el barri a 
nivells de preu del sòl increïblement 
cars. És aquí on tothom es troba 
amb les limitacions més fortes. Per 
culpa d’això no podrem aportar tots 
els serveis que voldríem. Caldrà fer 
molta feina i serà clau l’aportació 
de tothom qui vulgui treballar amb 
nosaltres per construir espais de 
denúncia social i popular.
A nivell tècnic, dir que hi ha tres tipus 
de quotes: la normal, de 12 euros; 
la reduïda, de 6; i l’especial, de 20. 
També es podran fer aportacions 
per reforçar el projecte. Mantindrem 
el casal amb les quotes i la gestió de 
la barra. Intentarem oferir activitats 
atractives i interessants perquè 
l’espai estigui ben ple de vida cada 
dia!
En quina fase es troba el full de 
ruta per obrir l’espai?
Ara està obert el procés més 
participatiu, a través de www.
quedemalcasal.org, que serveix 
per fer públic el projecte i perquè els 
veïns i veïnes aportin qualsevol idea, 
sobretot, per escollir el millor nom 
pel casal. Això anirà acompanyat de 
la presentació externa a les entitats. 
Esperem poder obrir l’espai a finals 
d’aquest 2010.

Agustí  Castellví (Sagrada Família, 1983) és un 
activista del teixit associatiu local. Té 26 anys, és 
cuiner i treballa com a responsable de cuina en un 
centre sanitari. També és excursionista apassionat 
i seguidor incondicional del Barça. Durant la seva 
vida ha participat en moltes iniciatives al barri 
i als Països Catalans, des del moviment juvenil 
fins  a plataformes locals. Ara, Agustí Castellví 
forma part del grup impulsor del futur Casal 
Independentista de l’Eixample. “Esperem poder 
obrir-lo aquest mateix any”, sentencia Castellví.  


