LA SÍNDICA CREU QUE LA FUNCIÓ SOCIAL DEL GIMNÀS SANT PAU ÉS
INDISPENSABLE I ES POSA A LA SEVA DISPOSICIÓ PER A TROBAR SOLUCIONS
QUE PERMETIN LA SEVA CONTINUÏTAT


Vilà destaca la impagable tasca social de l’equipament, que compta amb 500
socis i proporciona un servei de dutxes per a 1.200 persones al mes.

Barcelona, 12 de desembre del 2018 - Davant la sentència de desnonament en què es
troba el Gimnàs Sant Pau, els responsables de l’entitat han convocat una roda de
premsa per explicar en quina situació es troben actualment. Segons Vilà, la tasca social
que exerceix l’equipament és indispensable i seria molt positiu pel barri del Raval i per
la ciutat de Barcelona que continués en funcionament. Compta amb uns 500 socis,
que no paguen cap quota, i proporciona un servei de dutxes per a 1.200 persones al
mes. El Gimnàs Sant Pau acull a 100 usuaris derivats per tècnics de l’Ajuntament, 250
menors extutelats, 250 persones de col·lectius vulnerables, 100 persones refugiades i
130 persones que no poden pagar-se cap gimnàs de propietat municipal.
El gimnàs, molt arrelat al barri i amb 78 anys d’història, és actualment una cooperativa,
amb 10 treballadors/es, que es troba en una precària situació econòmica. Acumula un
important deute, sobretot per l’impagament de tres mesos del lloguer de l’edifici, i
amb una sentència de desnonament, que els seus serveis jurídics recorreran en els
pròxims dies.
La història recent del Gimnàs Sant Pau
L’any 2016, i després d’un intent de tancament per part dels treballadors que no
podien assumir més responsabilitats, l’Ajuntament de Barcelona i el Gimnàs Sant Pau
van iniciar una negociació per a rebre entorn del 8% del pressupost com a subvenció.
Van sorgir problemes en els terminis de cobrament que van dur el Sant Pau a una
situació molt crítica i a un desnonament que semblava inevitable. Però llavors va
sorgir el moviment ‘Salvem el Sant Pau’, integrat per col·lectius, entitats, fundacions,
associacions veïnals, associacions de comerciants i veïnat del barri i de la ciutat.
‘Salvem el Sant Pau’ va convertir-se en ‘Habitem el Sant Pau’, que pretenia créixer en
vertical sobre el gimnàs i construir habitatges de règim cooperatiu i públic, amb una
part destinada a la ciutadania en risc d’exclusió social. Per tal que aquest projecte es
pogués executar calia que la propietat del sòl fos municipal i va començar una recollida

de signatures en què va arribar-se a les 21.000 firmes necessàries per a formar part
d’una multiconsulta popular. Tot i això, la proposta no va ser sotmesa a votació per un
defecte de forma que els responsables del gimnàs van considerar “molt estricte”.
Posteriorment, va ser la CUP qui va presentar una proposta que va prosperar en el
Plenari del Consell Municipal en què l’Ajuntament de Barcelona va comprometre’s a
adquirir l’edifici abans del 31 de desembre del 2018, acord que no ha dut a terme i que
sembla que no ho farà, segons els responsables de Sant Pau.

