CRONOLOGIA
7/11/18

8/11/18

Crit d’alerta i mobilització
veïnal. Berenar popular organitzat conjuntament per
les veïnes i el col·lectiu
okupa; creació de grup de
xat i convocatòria per impedir la tala de l’alzina.

7:30 h: els veïns accedim a l’espai amb l’impuls del
moviment okupa de Gràcia i s’aturen la tala i les obres.
Primera assemblea i organització per grups.
Es fan perfils a xarxes i web. Primer manifest de
«l’espai alliberat». 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.

NOVEMBRE
31/1/19

Denúncia
per part de
la propietat.

GENER

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

9/11/18

Comencen l’enderroc
de les casetes i la tala
dels arbres del jardí.

8/2/19

SALVEM L’ALZINA
I LES CASETES
D’ENCARNACIÓ
10/12/18

12/11/18

Seguda popular
i presentació
d’instàncies a la
seu del Districte.

21/11/18

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

Cercavila popular
amb 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’abast de
les arrels de l’alzina.

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. Comença
la recollida de signatures en paper.

Som un col·lectiu transversal i heterogeni
format per veïns i veïnes de tota mena:
okupes, ecologistes, feministes, anticapitalistes, mapares, advocats, botiguers,
malabaristes, traductores, músics, paletes,
arquitectes, educadors... Totes unides per
una lluita comuna, defensant el patrimoni
natural i arquitectònic del nostre barri
contra l'especulació i la gentrificació.

13/11/18

Primera
reunió amb
l’Ajuntament.

22/11/18

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

14/12/18

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

12/12/18

Cartells exigint
l’expropiació.

Jornades de treball per desenrunar, netejar i recuperar el jardí i les casetes; vermuts populars; «Dibuixem i pintem el jardí»; recitals de música i cantades; ens visita la Maria Jové, que
havia viscut a les casetes; sessions de mindfulness; venen les escoles a conèixer l’alzina; taller «Fem Muixeranga»; dinars populars; es crea la cançó Salvem l’alzina; xerrades; construcció
de la taula del jardí; plantada d’aglans; fira d’autoedició; espai de poesia la Gla; taller «Escoltem els ocells i els protegim»; fabricació de tions...

Roda de premsa conjunta
amb l’Ajuntament per
anunciar el projecte
d’expropiació.

14/2/19

Desallotjament.
Esmorzar popular previ i resistència pacífica. A la tarda, manifestació: «La lluita continua».

23/2/19

Cercavila, acte de
presentació, vermut
i dinar de la campanya
«5 punts per a 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 PGM.

Berenar popular de la Cavalcada okupa d’espais autogestionats; tallers d’estampació; vermuts populars; pintada reivindicativa al mur; participació en els Foguerons de Sa Pobla de Gràcia; taller de nusos
i resistència aèria; taller «Cícliques i conscients»; «Guarnim el carrer» en col·laboració amb el Jardí del Silenci; mercats d’ocasió; cadena humana per regar el jardí; presentació de la revista de creació literària
Branca; concert dels Iaioflautas; convocatòria d’art urbà; participació a la Festa Major de Primavera; «Màgia en família»; projeccions de la pel·lícula Com una alzina; xerrada «Quàntica per a profans»...

DESEMBRE
26/6/19

L'alzina es
reconeix com
a arbre d'interès
local.

JUNY

