Benvolguts amics i amigues de La Lleialtat Santsenca,
És possible que faci temps que no sentiu a parlar de nosaltres. Segurament últimament no hem informat
tant com haguéssim volgut però no perquè no tinguéssim res a explicar -al contrari!-, sinó perquè la feina i
els darrers esdeveniments ens han portat a un ritme frenètic.
A vegades ens sembla que fa dos dies que tot va començar, però en realitat va ser a finals de 2009 que un
grup de veïns, veïnes i entitats del barri va arrencar la campanya per recuperar l'edifici de l'antiga
cooperativa La Lleialtat Santsenca, situada al carrer Olzinelles núm. 31 . Després d'un any de recuperació de
la memòria i d'escoltar les necessitats del barri vam convocar una assemblea amb una seixantena d'entitats
que van fer seva la causa. Va ser així, com al desembre de 2010, naixia la Plataforma La Lleialtat Santsenca.
En aquell moment vam engegar una llarga feina en dos sentits. D’una banda, un seguit de tallers oberts al
veïnatge per tal d’anar donant forma al Projecte global de La Lleialtat que volíem proposar i defensar. D’altra
banda, una altra tasca menys visible de contactes amb l'Ajuntament (propietari de l'edifici) i els diferents
partits polítics. Amb esforç i dedicació, les dues tasques van donar el seu fruit. El mes de març de 2011 es va
aconseguir una unanimitat inèdita al Districte que va aprovar una Declaració Institucional a favor de la
rehabilitació de l’edifici de la Lleialtat. Respecte el Projecte, les síntesis del treball fet en els tallers
participatius, ens va aportar amb més precisió i rigorositat elements per definir els diferents aspectes del
projecte.
Així doncs, podem afirmar que durant tot aquest temps hem fet un procés obert i participatiu , amb
múltiples tallers per definir el projecte, que van culminar en moments com l'encàrrec del Pla d'Usos que el
Districte de Sants-Montjuïc va fer a la Plataforma o l'entrada a l'edifici i l'encàrrec dels Estudis Previs
l'octubre de 2011 que vam encarregar a LaCol, col·lectiu d'arquitectes establert al barri de Sants.
Després de quatre comissions de seguiment amb els diferents governs vam aconseguir que es convoqués el
concurs per a la rehabilitació de l'edifici, que es va obrir al juny de 2012 i que ha finalitzat aquest mes de
setembre. Així doncs, des de la Plataforma de la Lleialtat Santsenca només podem celebrar les fites
aconseguides. Realment, valorem com un èxit pel teixit associatiu veïnal els avenços que hem assolit amb
tres anys de feina i esforç.
El projecte guanyador per a la rehabilitació de l’edifici es farà públic el proper 9 d’octubre, a les 18,30h, al
Saló de Plens de la Seu del districte de Sants-Montjuïc. Aquest serà un moment àlgid per la història de
l'antiga cooperativa La Lleialtat Santsenca, per la plataforma i pel conjunt de les reivindicacions veïnals de la
ciutat. Però no ens hem d'adormir amb la celebració, això no és més que l'inici de la segona fase i la lluita
per la Lleialtat no ha fet més que començar. Necessitem la força de tots i totes perquè aquest espai que
acabem d'aconseguir tingui els usos i la forma de gestió que el barri reclama! Us animem a que vingueu,
aporteu idees noves i participeu en la construcció de la nova Lleialtat Santsenca que, ara sí, tornarà a ser
present al barri de Sants!
Salut i lleialtat!
Plataforma La Lleialtat Santsenca, octubre de 2012.

