
• Venir a les assemblees que celebrem 
sota l’alzina un dimecres cada 15 dies a 
les 19.00 h, a escoltar, compartir, 
opinar i debatre. 

• Apuntar-vos a participar de forma 
proactiva a alguna de les comissions 
de treball existents. 

• Participar en les activitats que organit-
zem o proposar-ne a activitats@sal-
vemlalzina.org.

• Ajudar-nos a difondre el cas, amb el 
boca-orella o a través de les xarxes 
socials.

• Signar i compartir el change.org o 
recollir signatures en paper (trobareu 
el formulari per descarregar a la web).

• Penjar cartells o repartir fullets (que 
ens podeu demanar o imprimir des de 
la web).

• Denunciar al consistori i/o al Síndic de 
Greuges l’estat actual de les finques, 
reclamant-ne tant el manteniment 
com l’expropiació en benefici de tot el 
barri (amb instàncies en paper al 
consistori o via web pel que fa al 
Síndic).

• Mantenir-vos informats i informar al 
col·lectiu de qualsevol cosa que 
considereu important a través de 
Twitter, Facebook i la web o escrivint a 
comunicacio@salvemlalzina.org.

• No ens aturarem fins recuperar l’accés popular 
al jardí, perquè volem garantir la conservació 
de l’alzina bicentenària i la resta de vida vegetal 
supervivent, així com la gestió veïnal de l’espai 
verd.

• No permetrem l’enderroc de les casetes 
i en supervisarem la catalogació, encara que 
sigui només de les façanes, com també 
que es respecti el perímetre de construcció.

• Ens assegurarem que es dugui a terme l’expro-
piació de les finques, tal com es va acordar, 
per tal de convertir-les en escola bressol, 
habitatge públic i jardí obert a tothom.

SI VOLEU COL·LABORAR 
PODEU:

PER TOT AIXÒ, 
SEGUIM TREBALLANT 
DES DE L’ALTRA 
BANDA DEL MUR 
I AFIRMEM QUE: 

#defensemlalzinadegracia
#casetescarrerencarnacio
#salvemlalzina

VEÏNS I VEÏNES,

LA LLUITA
CONTINUA
LES CASETES I L’ALZINA 
PELS VEÏNS I LES VEÏNES!

CRONOLOGIA, ESTAT ACTUAL 
I PROPOSTES DE PARTICIPACIÓ

Les casetes i l’alzina es queden al barri!
Entre totes ho fem possible. Gràcies.
Seguim!

WWW.SALVEMLALZINA.ORG

Seguiu les accions i activitats que fem 
a través de la nostra web



CRONOLOGIA 
7/11/18 
Comença l’enderroc 
i la tala.

8/11/18 
Crit d’alerta 
i mobilització dels 
veïns. Primers mitjans 
de comunicació. 
Berenar popular 
improvisat al carrer; 
creació de grup 
de WhatsApp i 
convocatòria 
per impedir la tala 
de l’alzina.

31/1/19 
Denúncia 
per part de 
la propietat.

8/2/19 
Roda de premsa conjunta 
amb l’Ajuntament per 
anunciar el projecte 
d’expropiació.

14/2/19 
Desallotjament. 
Esmorzar popular 
previ i resistència 
pacífica.

16/2/19 
Manifestació: 
La Lluita Contínua. 
Expropiació.

23/2/19 
Cercavila i acte 
presentació, vermut 
i dinar campanya 
5 punts per 5 barris.

15/3/19 
Presentació de 
l’informe elaborat 
per la Comissió 
de Patrimoni.

29/3/19 
Aprovació de 
la catalogació 
de l’Alzina al ple 
de l’Ajuntament.

15/4/19 
Votació al ple 
de la modificació 
del MPGM.

9/11/18 
7:30 h: els veïns accedim a l’espai i s’aturen la tala i les obres. 
Primera assemblea i organització per grups. Nom, hashtags 
i perfils a xarxes i web. Primer manifest. L’interès dels mitjans 
va en augment. Primera comunicació del districte al respecte. 
Segona assemblea, a les 19 h. S’organitzen comissions i torns 
de permanència per tal de mantenir l’espai obert.

Mentre el projecte d’equipament públic 
fa el seu camí pels llimbs burocràtics i 
polítics, les finques d’Encarnació 13-17, 
amb el seu patrimoni arquitectònic i 
natural, han quedat en estat d’abandó. 
Mostra del qual és el fet que l’amiant que 
es va extreure el passat novembre conti-
nua encara a l’espai—tot i les reclamacions 
populars—, i aquest està ple de la runa 
i les escombraries que els treballadors de 

la propietat van deixar-hi al febrer, durant 
el que només havia de ser l’apuntalament 
de les casetes. 
Com a conseqüència del desallotjament 
dels veïns i l’actual precinte judicial que 
ens prohibeix el pas, més la negligència 
per part dels propietaris i la inacció del 
consistori, el jardí es troba en una situació 
delicada que pot complicar-se de cara a 
l’estiu i en cas de sequera.

21/11/18 
Cercavila reivindicativa 
portant branques 
a la seu del Districte 
i participació a 
l’Audiència Pública.

22/11/18 
L’Ajuntament es 
reuneix amb la 
propietat al matí i a la 
tarda amb el col·lectiu.

10/11/18 
Primer cap de setmana amb activitats a l’espai reivindicat: 
vermut, dinar de carmanyola, concert de música clàssica, 
etc. I es comencen a coordinar actes per a tots els dies 
de la setmana: trobada de pintors, ballades de swing, 
sessions de mindfulness, visites d’escoles, xerrades 
i tallers familiars sobre natura i sostenibilitat, cantades… 
Comença la recollida de signatures en paper.

12/11/18 
Seguda popular 
i presentació 
d’instàncies 
a la seu 
del Districte.

10/12/18 
Cercavila popular 
i cantada de la cançó de 
l’Alzina davant la seu del 
Districte i participació 
al Consell Plenari.

11/12/18 
Cales al terreny per 
estudiar l’abats de 
les arrels de l’alzina.

14/12/18 
L’Ajuntament 
suspèn les 
llicències 
d’obres a 
Gràcia. 
Primers fruits 
de la pressió 
veïnal.

13/11/18 
Primera 
reunió amb 
l’Ajuntament.

12/12/18 
Cartells exigint 
l’expropiació.

Cartells pel barri 
i logotip oficial. 
Es presenten a 
l’Ajuntament més 
de 7.000 signatures 
en paper.

MAIGGENER 2019Activitats culturals i socials al carrer Manrique de Lara, sota l’alzina.

NOVEMBRE 2018 DESEMBRE
Aplec de llibres, jornades culturals, taller d’estampació, pintada del mural reivindicatiu, participació als Foguerons de Sa Pobla de Gràcia.

La catalogació de l’alzina bicentenària 
va ser el primer pas cap a l’expropiació 
i la modificació del Pla General Metropolità 
(MPGM) el segon, però seguim atentes 
i actives perquè el procés pot ser llarg i 
difícil, sobretot tenint en compte les 
accions empreses fins ara per la família 
Campalans, altrament coneguts com a 
Encarnación Invest S.L., que han estat 
de tot menys respectuoses i conciliadores.

SALVEM L’ALZINA 
I LES CASETES 
D’ENCARNACIÓ


