• Dilluns 6 de juny a 2/4 de 8 de la tarda
CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA DE VEÏNS I VEÏNES DEL BARRI DE LA SAGRADA FAMÍLIA
L’associació de Veïns i Veïnes “Sagrada Família” convoca a tots els veïns del barri i, de manera especial,
als que viuen als carrers més propers al Temple a una assemblea informativa i participativa per tractar de
la problemàtica generada pels autocars turístics i la invasió del turisme massiu.
•

HAN D’ENVAIR ELS AUTOCARS EL CENTRE DEL BARRI ?

•

S’HAN DE COL·LAPSAR LES VORERES AL VOLTANT DEL TEMPLE ?

•

PER QUE NO ES RESPECTA L’ESPAI PUBLIC ?

•

PER QUE L’ADMINISTRACIÓ TRIGA TANT A DONAR RESPOSTES ?

Es l’hora dels veïns del barri, d’aixecar la nostra veu per que volem un barri per viure-hi.
Dilluns 6 de juny a 2/4 de 8 de la tarda vine a l’assemblea a l’Associació al carrer València 415.

• Diumenge 19 de juny a les 12 hores

FORA AUTOCARS TURISTICS DEL CENTRE DEL BARRI
L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I VEÏNES “SAGRADA FAMÍLIA” CONVOCA UNA CONCENTRACIÓ VEÏNAL
PER AL PROPER 19 DE JUNY A LES 12 HORES A LA CRUÏLLA DELS CARRES MARINA PROVENÇA.
La concentració te com a objecte expressar el malestar del barri per la invasió dels autocars
turístics, el turisme massiu i exigir a l’Ajuntament que es prenguin d’una vegada per totes les
mesures necessàries per donar solució a aquesta problemàtica.
La invasió dels nostres carrers i de l’espai públic son incompatibles amb una convivència
ciutadana digna. Els veïns volem un barri per a viure-hi i un espai públic per gaudir-ne. Volem
un eix ciutadà al carrer Provença i a l’Avinguda Gaudí.

• Dilluns 20 de juny a les 20 h.
Des de l’Associació de Veïns i Veïnes “Sagrada Família”, donem suport i cridem a participar a
les concentracions que organitza la Plataforma unitària contra les violències de gènere, de la
que formem part.
CADA TERCER DILLUNS DE MES, TOTES I TOTS A LES 20h. A LA PLAÇA SANT JAUME DE
BARCELONA
Concentracions d'homenatge a les dones que pateixen violència de gènere
Cada tercer dilluns de mes, s'organitza una concentració a la Plaça Sant Jaume de Barcelona per retre un
homenatge a les dones que han estat assassinades a causa de la violència de gènere en tot l’estat.

• Dijous 23 de juny al voltant de les 20,15
REBUDA DE LA FLAMA DEL CANIGÓ AL BARRI, FOGUERA, SOPAR de carmanyola (baixa el que
tinguis per menjar i sopem plegats) i lluït ball amb l'Orquestra Harlem.
Dia 23 de juny al voltant de les 20,15 Arribada de la Flama – manifest, parlaments, encesa del peveter
a les 21 Sopar de carmanyola (cadascú s'ho porta)
a les 22 Espectacle i encesa de la foguera
a les 23 Ball de revetlla amb l'Orquestra Harlem

Altres activitats:

•

DIA 9 DE JUNY: 17 HORES: XERRADA INFORMATIVA SOBRE: "PREGUNTES I RESPOSTES VERS
ELS HÀBITS ALIMENTARIS", amb la col·laboració del CAP (Àmbit de servei a les persones)

•

DIA 11 DE JUNY: 17 HORES: TERTÚLIA: "PUCCINI A ESCENA", Fragments d'òpera del dit
compositor amb comentaris posteriors (Àmbit de Cultura)

