
Com totes sabeu, fa poques setmanes que s’han acabat les Festes Majors del Clot-Camp de l’Arpa, 
i aquestes no han transcorregut sense incidents. Com totes sabeu també, en acabar el concert 
antifeixista de Barraques, es va produir una càrrega policial que, segons els assistents i 
organitzadors de l’acte va ser totalment injustificada. No ens extendrem més en explicar això ja que 
les entitats organitzadores de Barraques ja ho han fet intensament. 
Però sí que volem demanar explicacions públiques, demanem que es fagi un comunicat de districte 
i de la guàrdia urbana sobre els incidents de Barraques, admetent els errors comesos i demanant 
disculpes públiques. Tot i que sabem que això tan sols seran paraules buides perquè els cops de 
porra, un cop més, ja han caigut, creiem que és de molt poca maduresa no ser capaç d’admetre 
errors públicament. 
A més, volem denunciar que des de fa anys l’ús de l’espai públic ve marcat per polítiques cada cop 
més restrictives, que empobreixen la vida i la cultura al carrer, que nosaltres creiem molt important 
per crear complicitats i espais de confluència entre veïns i veïnes en una gran ciutat. Així, comentar 
que aquest no va ser un fet aïllat, que no és l’únic barri on les festes acaben amb desallotjaments 
per part de la guàrdia urbana fets de males maneres (les Corts, per exemple). I cada cop és més 
freqüent assistir a espectacles d’aquest caire, a què es deu això? A quin model de festa major vol 
tendir l’ajuntament de BCN? És que només us interessen les Festes de caire més oficial? És que fa 
nosa que les entitats dels barris, el jovent, els veïns i veïnes s’organitzin per dinamitzar espais, per 
organitzar propostes alternatives, crítiques i autogestionades? Nosaltres creiem que sí, i veiem que 
també va en aquest sentit el Pla d’Autoprotecció que s’aplicarà en breu a les Festes majors 
Populars dels barris. Vosaltres sabeu que aquest Pla és inassolible per la majoria d’organitzacions 
que vulguin realitzar festes autogestionades? Sabeu amb quins marges econòmics es mouen 
aquestes entitats? Sabeu quant costa, per exemple, contractar un servei de Seguretat Privada? 
També volem preguntar: quant costarà contractar una entitat acreditada per realitzar i/o firmar el 
Pla d’Autoprotecció? Si sabeu respondre a tot això, aleshores també sereu conscients que 
l’aplicació d’aquesta normativa farà irrealitzables tot tipus d’activitat popular que no vingui des de 
l’administració o no estigui subvencionada per alguna empresa/fundació. La nostra última pregunta: 
si ja heu resolt que aquest pla s’aplicarà caigui qui caigui, seria lògic pensar que també haureu 
acordat quines mesures prendreu per assegurar-vos que les festes populars tinguin continuïtat i no 
es vegin ofegades per aquest PAU. Quines seran?
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