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Aquest dossier ha estat elaborat per l’Assemblea de l’Àgora Juan Andrés 
Benítez. Es tracta d’una recapitulació de la trajectòria de l’Àgora; s’hi expo-
sen les condicions socials amb les que va néixer i com el seu espai trans-
cendeix la dimensió local al ser un punt d’encontre i desenvolupament de 
la comunitat. És un punt de trobada, de creixement i de complicitat de la 
comunitat.

(Les fotografies han estat cedides per Pedro Mata, de Fotomovimiento.)

Assemblea de l’Àgora Juan Andrés B.

C/ Aurora 13 cruïlla C/Riereta, El Raval, Barcelona

 
agora.juan.andres@riseup.net 

agorajuanandres.wordpress.com 
facebook.com/agorajuanandres 

@agorajuanandres

 
#JusticiaJuanAndres 
#LAgoraNoEsToca  

#LAgoraEsQuedaAlBarri 
#ElRavalNoEstaEnVenda
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MEMÒRIA DE L’ÀGORA JUAN ANDRÉS BENÍTEZ

La nit del 5 d’octubre de 2013, els 
carrers del nostre barri vibraren, 
la gent xisclà i sobresaltà i el terra 
que trepitjàvem –que ja es movia 
sota els nostres peus– tremolà  
Aquella nit s’inicià una baralla 
entre veïns que es va acabar amb 
una violenta detenció a mans de 
vuit mossos d’esquadra  Aquest 
detingut era un veí anomenat Juan 
Andrés Benítez, nascut a Sevilla i 
amant del Raval per la diversitat i 
singularitat d’aquest barri  Essent 
una persona treballada i, per la 
seva condició gai, molt conscient 
de les discriminacions patides per 
col·lectius marginalitzats, cercava 
una ciutat tolerant i oberta  I fou al 
carrer de l’Aurora on trobà el seu 
lloc, el mateix carrer on s’acompliria la seva sentència de mort  Segons el dictamen forense de l’autòpsia, la causa 
fou un traumatisme crani-encefàlic amb parada cardíaca, i la font/origen de tals lesions, sense determinar  

Poques hores abans, un grup d’agents havien reduït a cops i garrotades a Juan Andrés a la vista de tots; encara 
avui es recorda aquest episodi de tràgica violència als carrers del Raval  Fou tan gran la commoció entre el veïnat, 
que aquest es va agrupar i organitzar per denunciar el constant assetjament i persecució de que eren víctimes 
per part de les forces policials  Una neteja social en ple centre de la ciutat que incloïa a prostitutes, homosexuals, 
transsexuals, migrants sense papers, artistes del carrer, etc  Algunxs veïnxs del Raval junt amb diversos col·lectius 
de la ciutat (Assemblea del Raval, Putes Indignades, El Lokal, entre d’altres) realitzaren concentracions al carrer 
Aurora  La solidaritat popular augmentà i les accions es van intensificar  Aprofitant la força i experiència popular 
del 15M, la creixent indignació al barri començà, de manera espontània, amb tota una campanya de difusió i 
denúncia de la situació d’injustícia i desprotecció que es vivia al barri  Alimentades per la reiterada violència i 
el fort malestar de la comunitat, es realitzaren múltiples acciones en col·laboració amb altres grups, artistes o 

col·lectius  

Mentrestant, lxs veïnxs del Raval s’atansaven a encendre espelmes en memòria de Juan Andrés, al lloc on s’esde-
vingueren els fets relatius a l’homicidi, al famós –tristament– carrer de l’Aurora, el dia cinc de cada mes  

Vídeo gravat per veïnxs que presenciaren la brutal i mortal 
detenció de Juan Andrés la matinada del 6 d’octubre de 2013.

https://youtu.be/VbJUuSFggHk
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El cas de Juan Andrés va represen-
tar un accentuat procés d’identi-
ficació entre la gent de Barcelona  
Totxs érem Juan Andrés, perquè 
totxs podíem haver estat ell  

Després d’un any de vetlla i ofre-
nes florals, el carrer Aurora s’es-
trenyia  Les concentracions en 
aquest carrer arribaren a aplegar 
més de 400 persones al conver-
tir-se el malestar en una mani-
festació política per part de molta 
gent, relacionada o no, amb la víc-
tima o el barri  Es convertí en una 
lluita cada vegada més col·lectiva 
i organitzada  Fou tanta la presèn-
cia i moviment en aquest carrer 
que es va evidenciar l’abandona-
ment del solar que era al davant  
Un espai atapeït de malesa, rates 
i brutícia  Un abocador al bell mig del Raval ideal i apte per a l’ús del consum d’heroïna  Terreny que generava 
greus problemes per l’ús que tenia i que manifestava les condicions històriques de marginalitat i opressió del 
barri  El desembre de 2013, en commemoració de la mort de Juan Andrés, l’Assemblea del Raval convocà una 
jornada de treball oberta per pintar el mur extern d’aquella parcel·la  I a la fi, l’octubre de 2014, coincidint amb 
l’aniversari de l’òbit de Juan Andrés, es decidí prendre i ocupar el solar, batejant-lo amb el nom d’Àgora Juan 

Andrés Benítez  Aquest fet simbolitzava la denúncia de la impunitat policial al Raval  

Seixanta persones treballaren durant tres dies netejant l’espai, deshabitat i deixat des de feia sis anys, de xeringues 
i escombraries  Foren unes jornades intercalades, amb tallers i assemblees de gestió i preses de decisió entorn 
de l’ús que se li donaria  Mitjançant aquesta intervenció, es mantingué el record de Juan Andrés a la vegada que 
es recuperà per a la gent del barri un terreny, com tants d’altres, condemnat per l’especulació immobiliària  En 
aquest solar, d’altra banda, requeien tres hipoteques de la Sareb  Una acció cooperativa que palesava el desig de 
lxs veïnxs de tenir control sobre aquells espais que habitaven, així com també del destí que prenia la seva trajec-
tòria en col·lectivitat  

Començaren a tenir lloc les reunions de l’Assemblea del Raval que arribaven a aplegar trenta persones; aviat 

Videoclip “Mataron a Juan Andrés”, escrit el 2014 i gra-
vat el 2016, amb col·laboració de Super Spanish Combo i 
lxs veïnxs del Raval amb motiu de la sentència del judici 
de la mort de Juan Andrés el 9 de maig del mateix any. 
Lxs mossxs jutjats foren inhabilitats durant dos anys 
sense presó, malgrat reconèixer l’homicidi. Avui, totxs 
són en actiu.

https://youtu.be/KYytRo4TYsQ
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passà a ser reconeguda com a Assemblea de l’Àgora  Pas a pas, el grup que representava l’Àgora, anava discutint 
i prenent posició política a la vegada que s’implicava en els fets socials que s’esdevenien a l’entorn de la ciutat  La 
interrelació amb el context traspassà l’àmbit de barri i en aquesta comunicació es va generar fraternitat amb diver-
sos col·lectius  A poc a poc, aquell antic solar abandonat fou reconegut com a punt d’encontre  A través d’aquests 
anys, se l’ha embellit amb plantes i 
murals, se n’ha tingut cura i avui és 
accessible per a grans i petits 

Avui és un escenari de múltiples 
activitats i lluites sota un fort marc 
de repressió i estigmatització  S’hi 
han celebrat assemblees, debats, 
tallers, concerts, menjars, vermuts, 
teatre, espectacles de titelles, pro-
jeccions de documentals i pel·lí-
cules, etc  Fins i tot ha estat la seu 
i enclavament principal de les Fes-
tes Alternatives del Raval durant 
durant aquests dos anys darrers 

La remor d’aquell dia de 2013 
encara s’escolta i nota a cada paret de l’Àgora, a la qual s’hi han unit altres veus  Protagonistes d’altres històries 
amb les quals trobem una lluita comuna  Una demanda popular per mantenir les llibertats i drets que conside-
rem pròpies per la nostra condició humana, com són l’habitatge, els aliments, el treball digne, la sexualitat; una 
reivindicació dels espais, per una forma de vida en comunitat i una apropiació col·lectiva del territori  Més enllà 
d’ideologies, ens trobem en un espai que ens acosta a un oasi, no sols pel seu refrescant tintat verd  Són aquelles 
plantes i arbres que s’alcen al centre d’una ciutat que crema entre el ciment i la contaminació; també ens acull 
en una atmosfera de germanor, respecte i acceptació, sempre lliure de tota discriminació, masclisme, xenofòbia, 
i LGTBQfòbia  Un espai caracteritzat per un entorn solidari, on s’hi barregen diferents gents amb harmonia  
A aquesta imatge colorista s’hi sumen els grafittis que ens ofereixen una identitat, ens recorden qui som i què 
reconeixem com a propi i ens obliguen a no oblidar  L’Àgora Juan Andrés Benítez és la petjada material i el tes-
timoni de tantes lluites que perduren en una ciutat marcada per la comercialització de l’esforç, el massiu i banal 
turisme, la desprotecció, l’expropiació dels espais públics, el mobbing i l’opressió immobiliària i l’exili de la gent  
Som amos del sòl que trepitgem: reivindiquem el nostre propi espai 
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COL·LECTIUS QUE RECOLZEN L’ÀGORA
•	 Associació	Connexió	de	Recursos	per	a	Acció	Comunitària

•	 Associació	Cultural	el	Raval	–	el	Lokal

•	 Virus	editorial

•	 Ca	La	Trava

•	 CSA	Can	Vies

•	 La	Burxa	(periòdic	popular	de	Sants)

•	 Servei	Civil	Internacional

•	 Consejo	Autónomo	de	la	costa	de	Chiapas,	México

•	 Sección	Otros	Saberes	Latin	American	Studies	Asociation

•	 Kasba	Music

•	 COS	Aramark

•	 ACAP	Associació	Catalana	d’Amigues	de	Palestina

•	 Casal	de	Joves	de	Sants

•	 Ateneu	del	Raval

•	 TeKillArt	Fanzine

•	 Acció	Llibertària	de	Sants

•	 El	grillo	libertario

•	 Casal	independentista	i	popular	la	Galera.

•	 Plataforma	veïnal	Som	Paral·lel

•	 Ateneu	La	Base

•	 Bombers	Indignats	(Barcelona	Província)

•	 Descontrol	Editorial

•	 CUP	Poble-sec

•	 La	Electrodoméstica

•	 Ateneu	Llibertari	de	Gràcia

•	 Biblioteca	Col·lectiva	La	Malcriá

•	 Sindicat	de	Barri	Poble-Sec

•	 Radio	Nikosia

•	 Assemblea	Feminista	de	Gràcia

•	 Afinidad	Libertaria	Parla

•	 Contrabanda	FM

•	 Zapateneo

•	 C.A.L.A.C.A.	Catalunya

•	 CGT	Barcelona

•	 Xarxa	de	Cures

•	 Gimnàs	Social	Sant	Pau

•	 .Anarcochonis.

•	 Acció	Reina	Amàlia

•	 Putas	Libertarias	Raval

•	 Raices	Solidarias

•	 Entrepobles

•	 Observatori	DESC

•	 Simbiosis	Kolective

•	 PAH	Barcelona

•	 CASAL.	Colectivo	Autogestionario	de	Solidaridad	Area	Latina

•	 L’Horta	Alliberada	de	Sants

•	 Espacio	del	Inmigrante

•	 Heura	Negra	Assemblea	Llibertària	de	Vallcarca

•	 Assemblea	de	Vallcarca

•	 Metromuster

•	 Fem	Ciutat	Vella

•	 Conversa.	Laboratorio	de	Pedagogías	Críticas

•	 Donesxdones

•	 Reflectantes

•	 OBSERVATORI	ADPI

•	 Kamilosetas	Muskaria	distribuidora	llibertària

•	 Resistim	al	Gòtic

•	 ASiA-Associació	Salut	i	Agroecologia

•	 BCN	Ens	Ofega

•	 CGT	Osona

•	 Observatori	Actiu	de	Vallcarca

•	 Línea	de	docencia,	Diversidad	cultural,	etnicidad	y	poder,	Centro	
de	Investigaciones	y	Estudios	Superiores	en	Antropología	Social,	
Ciudad	de	México

•	 Banc	Expropiat	de	Gràcia

•	 Assemblea	Llibertària	l’Oca	de	Gràcia

•	 Red	de	Feminismos	Descoloniales,	México

•	 Adhesiva

•	 Poble	Rebel	(A.C.A.T.S.)

•	 Colectic

•	 Panorama180	/	BccN	Barcelona	CC	Fest

•	 Xochitl	Leyva

•	 Marikes	transfeministes	llibertaries

•	 Fem	Sant	Antoni

•	 Ateneu	Llibertari	Casc	Antic

•	 Sindicat	de	Llogaters

•	 CeDoc-Centre	de	Documentació	dels	Moviments	Socials

•	 Cia.	LAPùBLICA

•	 La	Tregua.	Arte	y	transformación	social

•	 MiA	Barcelona

•	 La	REA

•	 COOP57,	SCCL
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•	 Traslamanta

•	 Plataforma	veïnal	Salvem	les	Drassanes

•	 Guerrilla	Raval

•	 International	Institute	of	Social	Studies	de	Holanda

•	 Sindicato	popular	de	vendedores	ambulantes	de	Barcelona

•	 La	Troca,	Escola	Comunitària	de	Formació	Permanent

•	 Tancada	Migrante	Antiracista

•	 @iaioflautas

•	 Arcàdia	centre	educatiu	autogestionari,	cooperatiu	i	comunitari	
de	Can	Batlló

•	 Ca	la	Col

•	 Tanquem	els	CIE

•	 Acció	anti-feixista

•	 Casa	Retruco

•	 Accio	Raval

•	 Associació	GOGARA

•	 Associació	Catalana	d’Enginyeria	Sense	Fronteres

•	 Ateneu	Rosa	de	Foc

•	 Raval	No	Resignat

•	 Libélula	Verde	Ediciones

•	 Punt	Òmnia	la	Devesa

•	 Xarxa	Catalana	de	Persones	que	Usen	Drogues-CATNPUD

•	 Espai	Contrabandos

•	 LA	CANÍBAL	SCCL

•	 La	Llama	(Colectivo	de	Rap)

•	 Ravalnet

•	 Gasteizkoak	talde	antimilitarista

•	 Espai	Comunitari	i	Veïnal	i	Autogestional	de	Can	Batlló

•	 Federació	Casa	de	la	Solidaridat

•	 Col.lectiu	antimilitarista	de	sant	cugat

•	 Veusambveu	Editorial

•	 Grup	Habitatge	de	Sants

•	 Colectivo	Ya	Basta

•	 World	Women’s	Historic	Night

•	 Asociación	cultural	La	Poderosa

•	 Laberint	Cultura,	SCCL

•	 Assemblea	de	Barris	per	un	Turisme	Sostenible

•	 Ciutat	Vella	no	està	en	Venda

•	 La	Sardineta

•	 Feministes	Indignades

•	 Titeres	desde	abajo

•	 Degenerades

•	 CNT	BARCELONA

•	 LaFundició

•	 Bloc	La	Bordeta

•	 Xarxa	de	Migració,	Gènere	i	Desenvolupament

•	 Observatori	d’Habitatge	i	Turisme	del	Clot-Camp	de	l’Arpa

•	 Ateneu	La	Zitzània	(Clot-Camp	de	l’arpa)

•	 Librería	Cómplices

•	 AVV	Clot-Camp	de	l’Arpa

•	 SODEPAU

•	 Fotomovimiento

•	 H.I.J.O.S.	Barcelona

•	 Asociación	Burkineses	de	Barcelona

•	 La	Negreta	del	Gòtic

•	 El	Bròquil	del	Gòtic

•	 Associació	de	Veïns	del	Barri	Gòtic

•	 ATTAC	Catalunya
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A L’ATENCIÓ DE L’ALCADESSA DE BARCELONA: 

L’ÀGORA ES QUEDA AL BARRI!
Comunicat de premsa de la Campanya l’Àgora Juan Andrés es queda al barri. Demanem una entrevista 
amb l’alcaldesa de Barcelona

L’Àgora Juan Andrés Benítez és un solar del carrer Aurora, recuperat el 5 d’octubre de 2014 en  memòria de Juan 
Andrés Benítez, que va morir a mans dels mossos d’esquadra, els quals van ser jutjats i condemnats per homicidi 
gràcies a la iniciativa de les veïnes i veïns  És un espai autogestionat, que funciona a través d’una assemblea setma-
nal a la qual es sotmeten tots els assumptes que afecten el seu funcionament  L’Àgora és un lloc on les veïnes i veïns 
poden satisfer necessitats socials, és un espai de suport mutu reconegut i respectat pel barri i pels moviments socials 
de la ciutat 

El 5 d’octubre farà 5 anys de l’ homicidi de Juan Andrés i 4 anys des que es va recuperar aquest espai abandonat per 
la propietat Triquell i García SL , propietari formal i la SAREB, propietària del deute hipotecari  El dia 17 d’octubre 
es celebrarà a la Ciutat de la Justícia el judici per vla demanda per part de la propietat per desallotjar l’espai i entenem 
que executar el deute per vendre el solar a algun propietari que especuli amb un espai que ara ja és de les veïnes i 
veïns  Ja hem anunciat com a Campanya que la nostra voluntat és resistir el desallotjament de l’espai i reclamar a la 
propietat, a la Sareb, a la Generalitat així com a l’Ajuntament que facin tot el possible per aconsegui-ho 

Per tot això hem iniciat la campanya L’Àgora és queda al barri i volem que l’Ajuntament de Barcelona faci tot el pos-
sible tant com iniciativa pròpia o interpel·lant a la propietat, a la SAREB i a la Generalitat per assegurar l’ús públic 
del solar com a espai verd i obert en un barri que

ho necessita  Durant aquests anys no s’han produït denúncies en contra de les activitats realitzades, s’ha demostrat 
la necessitat de la seva existència ara truncada davant el perill d’un desallotjament per tornar a construir i especular 

A l’espera de la seva resposta 
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MANIFEST 1 ANY SENSE #JUSTÍCIAJUANANDRÉS

BARCELONA NO ES VEN 
Del 3 al 5 d’octubre de 2014

Aquest 5 d’octubre farà un any de la mort de Juan Andrés Benítez, veí del carrer Aurora del Raval  Un any en el 
que entitats, col·lectius, veïns i veïnes hem reclamat justícia i la depuració de responsabilitats per una actuació 
policial desproporcionada i assassina v

Sabem que aquesta mort és conseqüència de les estratègies de repressió i estigmatització del nostre barri per 
afavorir la renovació de veïns i atreure uns de nous amb major poder adquisitiu, que encaixin amb l’anomenada 
“Marca Barcelona”  Els interessos privats estan per sobre del bé comú, i l’especulació i la venda de la nostra ciutat, 
posa en perill les nostres vides 

Sempre hem proclamat que resistir és vèncer, i així ho hem demostrat moltes vegades  Les diferents lluites veïnals 
viscudes històricament al barri han estat en defensa dels nostres drets i la nostra dignitat  Però ara ha arribat 
l’hora de donar un pas endavant i de passar de la denúncia a l’acció 

En aquest primer aniversari per la mort de Juan Andrés Benítez, els veïns i veïnes del Raval prenem la iniciativa 
d’ocupar el solar situat al carrer Aurora per arranjar-lo, habilitar-lo i posar-lo a disposició del barri 

Alliberar aquest emplaçament concret no és casual  Està tot just en el carrer en el que van assassinar al nostre 
veí, a més d’estar actualment embargat per l’Ajuntament de Barcelona i hipotecat la Sareb (“banc dolent”), que 
ha estat constituïda amb diners públics 

Aquest és per tant un acte de justícia  El reclam per Juan Andrés és manté viu, alhora que es regenera un espai 
per a l’ús de la comunitat, dels que habitem en aquesta ciutat, en aquest barri, i el protegeix de caure en mans dels 
promotors turístics que, com en altres casos, construeixen hotels o apartaments que sobreexploten el territori 

Així, tots i totes esteu convidades a participar en la recuperació d’aquest solar que passarà a anomenar-se “Àgora 
Juan Andrés Benítez”  Seran tres dies de feina dura, però apassionant  Caldrà venir preparat per treure escom-
braries, males herbes, pedres i d’altres deixalles que trobem  Una vegada net, el solar es convertirà en un lloc de 
creació lliure i espontani  Podrem pintar els murs, reciclar materials, construir mobiliari que el faci confortable 
per a la trobada, i fer propostes sobre l’ús que li volem donar 

De l’abandonament a la recuperació, de la mort al renaixement  Així és com els veïns i veïnes del Raval volem 
passar a l’acció, de forma constructiva, autoorganitzada i cooperativa  Perquè volem viure al nostre barri i prendre 
el control de les nostres vides 

Assemblea del Raval 
Octubre de 2014 

VINE I FEM-HO JUNTES!

Comencem el divendres 3 d’octubre a les 17h 
 
Divendres 3 d’octubre a les 17h 
Inici de les tasques de neteja i habilitació del solar 
 
Dissabte 4 d’octubre 
Intervenció artística dels murs 
Reciclatge i construcció de mobiliari 
Arranjament del terra 

 
 
 
 
Diumenge 5 d’octubre 
Inauguració de l Àgora “Juan Andrés Benítez” amb 
Mercè Fongs i Xavier Frias 
Dinar popular 
Debat públic sobre l’ús del solar
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L’ÀGORA ES QUEDA AL BARRI!
El dimecres 6 de juny va arribar a l’Àgora Juan Andrés la notificació d’una demanda per part de l’empresa Triquell 
y García SL contra els “ignorats ocupants” del solar demanant el desallotjament de l’espai i una indemnització de 
20 000 Euros  Ens vam personar al jutjat de primera instància nº 3 per a poder defensar-nos de les acusacions que 
ens fan 

Sorprèn que l’empresa que ens demanda i apareix com a propietària de l’espai ho va ser des del juny de 2007, tenint 
posteriorment 3 hipoteques pendents així com 2 procediments d’embargament per part de la Hisenda Pública i de 
l’Ajuntament de Barcelona  Segons teníem entès, aquest solar va passar a ser propietat de la SAREB però ara torna 
a aparèixer l’esmentada Triquell y García SL com a demandant i propietària 

El 2014 aquest espai era un buit, un forat ple de rates, escombraries, xeringues i brutícia, sense que l’empresa espe-
culadora, la seva propietària, fes res per a mantenir-lo en condicions higièniques acceptables, fent cas omís a les 
queixes veïnals  Potser esperaven temps millor per a l’hotel que pensaven construir 

I com una cosa més de les que passen a aquest barri, l’octubre de 2013 va morir al carrer Aurora, a mans dels Mossos 
d’Esquadra, Juan Andrés Benítez, tot i que podríem haver estat qualsevol de les veïnes  El barri va sortir al carrer 
per a expressar la seva ràbia, la seva impotència i la necessitat que es fes justícia  I l’ocupació de l’Àgora es va realitzar 
el 5 d’octubre de 2014, el primer aniversari de la seva mort i com a acte dins de la Campanya Justícia Juan Andrés 

El veïnat va veure l’acció amb bons ulls, ja que es va condicionar, netejar i arreglar l’espai  Des de llavors i fins avui, 
hem seguit treballant per a millorar-lo  Fins ara no hi ha hagut cap denúncia per part de cap institució, empresa o 
particular  I s’ha anat convertint en un veritable pulmó per al barri, davant l’evident falta d’espais verds 

Davant els problemes que patim les veïnes del Raval de manera quotidiana: amuntegament, brutícia, especula-
ció, pobresa, soledat, desnonaments, narcopisos, pressió turística, sobreocupació de vivendes, expulsió de veïnes, 
inseguretat, etc , l’Àgora Juan Andrés és un recinte segur, verd, agradable, accessible i obert a les veïnes, així com a 
qualsevol persona que s’hi apropi  No entén de races ni de confessions religioses, és plural, no admet el sexisme ni 
l’homofòbia, és autònom i autogestionat 
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A l’Àgora es promouen el suport mutu, la socialització i la trobada del veïnat, i atenem i ens fem ressò de les seves 
reivindicacions  Ens sentim orgulloses que aquest espai s’hagi convertit en referent de la ciutat per a la celebració 
d’actes, com a plataforma de lluites socials; ha estat utilitzat per a realitzar celebracions lúdiques, acollir obres de 
teatre, titellaires, tallers, actuacions musicals i poètiques, així com a passi de pel·lícules i documentals  Aquí es senten 
acollits col·lectius marginats o estigmatitzats, que l’utilitzen segons les seves necessitats 

Amb l’actual ajuntament vam fer gestions per tal que intentés assegurar la propietat pública de l’espai, que enteníem 
estava en mans de la SAREB  I pel que sabem no va ser possible arribar a un acord per les peticions econòmiques 
que aquell exigia i que impossibilitaven la compra, permuta o cessió de l’espai 

I en això estàvem fins que ens arriba la demanda (tot i que no sabem de quina manera la propietat ha tornat a l’em-
presa Triquell y García SL), que ens vol fer fora i penar econòmicament, eliminant de passada un espai verd i viu del 
Raval, i utilitzar-lo per a seguir la seva pràctica ferotge de l’especulació immobiliària que està acabant amb el barri 

I ens indigna que així sigui, que els responsables de la deixadesa de l’espai, sense importar-los ni la salut pública ni 
la vida de les persones, trafiquin amb una propietat que hauria de passar a mans públiques 

I no ho permetrem  L’ÀGORA ES QUEDA AL BARRI i lluitarem a fi que així sigui, per tal que no deixi de ser un 
espai públic, verd i autogestionat al servei de les persones i les lluites del barri i de la ciutat 

L’especulació ens amenaça!

Defensem un espai verd per al barri!



Assemblea de l’Àgora Juan Andrés B.

C/ Aurora 13 cruïlla C/Riereta, El Raval, Barcelona

 
agora.juan.andres@riseup.net 

agorajuanandres.wordpress.com 
facebook.com/agorajuanandres 

@agorajuanandres

 
#JusticiaJuanAndres 
#LAgoraNoEsToca  

#LAgoraEsQuedaAlBarri 
#ElRavalNoEstaEnVenda


