
ASSEMBLEA DE BARRI DE POBLE SEC  
DIA 5 gener  
LLOC: Ateneu Rebel 
Hora: 18h 
Persones: 25 
 
 

1. Parlem del barri 

A. Escola Jacint Verdaguer 
Repensar Poble Sec porta el tema, però no hi ha ningú del grup a l’assemblea. 
Esperem notícies. 

 
B. Xarxa de criança 
Es va fer una reunió amb les diferents xarxes de criança que va ser molt exitosa. 
L’Alba explica que hi ha diferents associacions que treballen aquest tema al barri: 
Monstre de paper, associació mare (cada dimecres es reuneixen al sortidor), Melic i 
Crei-crei.  
Ara mateix un dels objectius immediats és crear una xarxa virtual de grups de 
criança (educació alternativa), que sembla que ja d’està posant en marxa. 
Es posa sobre la taula donar suport al manifest de les escoles bressol: 
escolabressolindignada@wordpress.com // xarxadecriançapoblesec 
 
 

2. Multes:  
Recolzament o no d’una multa en concret: multa d’un membre de l’assemblea (C) 
 
S’explica breument el cas: Festa Major de Poble Sec, va haver-hi una brutal actuació 
policial en contra de venedors de llaunes al carrer. Membres de l’assemblea van 
demanar explicacions als policies, que finalment després de demanar identificacions, 
van multar a C amb 3000 euros. Ara per ara hi ha pendent un judici per portar el cas 
per la via penal, però sembla ser que el judici ha quedat postposat pel mes de març. 
Es parla de tenir un debat més profund sobre com abordar el suport a les multes de 
membres de l’assemblea.  
 
Es proposa crear un grup de treball que treballi el tema de la repressió i en concret 
com abordar les multes que hi ha ara mateix.  
 
Es planteja que es podria fer una assemblea temàtica i portar algú d’altres grups anti-
repressió d’altres assemblees de barri. 
 
 

3. La Comissió d’Espai de Coordinació  
 

- Carmel prepara un carnestoltes indignat. Des de l’Ajuntament volen fer pagar 
entrada per entrar al Parc Guell, i per això proposen fer una acció allà. 
 
- Acció educació amb els instituts i escoles (al barri de Poble Nou  s’ha creat una 
xarxa d’escoles i juntes han el·Laborat un manifest comú): Es proposa fer al barri, 
però es diu d’esperar a que se solucioni el tema de l’escola Jacint Verdaguer.  
 
També es parla de donar força a la comissió d’educació per conèixer les realitats de 
les escoles i instituts del barri i donar-se a conèixer a estudiants, profes, pares... 
perquè s’impliquin i per crear connexions. 
 
- S’explica la iniciativa de la consulta popular: Un grup de gent de diverses 
assemblees i moviments socials han creat aquesta iniciativa que es preten 
desenvolupar en 5 eixos temàtics: democràcia participativa i sistema electoral; deute 
financer i deute extern; privatitzacions de béns públics i retallades dels drets socials i 
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mediambientals; Model d’espai urbà i dret a un habitatge digne; drets laborals  (5 
preguntes). La data de la consulta serà entre els mesos de Maig-Juliol 2012 
 
- S’explica breument la iniciativa del Procés constituent: s’inicia a Marinaleda amb 
l’objectiu de crear un nou marc polític. S’explica que és un grup obert i que tothom 
hi pot participar.  
 
Hi ha una convocatòria estatal: Jornades març (21-23) a Cadiz on es reunirà gent de 
tota Espanya. 
 
- Dinamització assemblea general: ha arribat una petició de que les assemblees de 
barri assumeixin rotativament la dinamització d’aquestes assemblees. Hi ha debat 
sobre les dinàmiques assembleàries que s’estan prenent, i sobre la 
necessitat/legitimitat de ‘assemblea general. No s’acorda res, es diu que és un debat 
molt llarg i que es podrà fer en una altra ocasió. 
 
- Es proposa que l’espai de coordinació a principis d’abril es faci des del Poble Sec. 
FInalment es diu que des de la comissió de coordinació es farà una proposta en ferm i 
es portarà a la pròxima assemblea. 
Per més informació espaicoordinacio.tk 
 
 
  

 
4. Presentació Auditoria del deute (10’-15’) 
 
S’està començant una iniciativa per fer una auditoria ciutadana de tot el deute públic per 
saber quina part és o no legítima. L’objectiu és dentificar la part ilegítima i exigir el no 
pagament. Es tracta d’un grup obert. Per informació i convocatòries 
www.auditoria15m.org (es reuneixen cada dimarts). 
 
 
5. Altres convocatòries: 
 

A. 9 de febrer Cinefòrum: Gran estrena d’Interferències al barri  
 
Després de les xerrades que es van fer, s’ha proposat fer un cicle de cinefòrum 
(pel·lícula/documental + debat). S’ha creat un grup de treball “Comando Poble Sec” 
format per gent de diferents comissions per anar treballant el tema.  
La primera projecció serà el dijous 9 de febrer a les 19,30h a la Casa del Mar 
Propera reunió: dimarts 14 a les 20h 
Propera pel·lícula pel 23 F: “20 años no es nada” 
 
B. Jornades pensar el momento: una reflexió sobre el 15M (11-12 febrer a Can 

Batlló, Sants) 
 
Un grup de gent de diferents assemblees i moviments socials ho ha organitzat.+ info 
http://www.nosaltresoells.org/  
Al blog s’ha habilitat el qüestionari per si algú està interessat en aportar idees. La 
resposta del qüestionari s’enviarà al grup que dinamitza les jornades per tal que es 
tiguin en compte 
 
C. Fòrum Barri Poble Sec 11F (ens conviden a la assemblea) 
Des del Dept de Geografia de la UAB es fa un projecte comparatiu entre diferents 
barris d’Europa. Un dels barris que tracten és el de Poble Sec. S’ha demanat a 
l’assemblea si vol participar en aquest debat que tractarà temes com ara l’espai 
públic, vida quotidiana al barri, etc... Hi ha varia gent de l’assemblea que hi anirà a 
títol personal (no com a assemblea) 

 
11 de Febrer a les 10h del matí a la Sala d’actes del Centre cívic El Sortidor  

http://assembleapoblesec.wordpress.com/2012/01/30/invitacio-a-les-jornades-pensar-el-moment-i-questionari-per-preparar-les/
http://www.nosaltresoells.org/
http://assembleapoblesec.wordpress.com/2012/01/30/forum-sobre-el-barri-del-poble-sec-11febrer/


 
 
 

D. Decisió d’adhesió a la Carta dels treballadors i treballadores de TMB:  
 
A l’anterior assemblea ja es va acceptar l’adhesió 
 
 
E. 25-26 Trocasec: XarxaSuportMutu + acció dels bancs 

 
Es proposava fer una presentació de la Xarxa el dissabte dia 25 febrer + l’acció dels 
bancs + Dinar popular. Tot i així hi una informació d’última hora (els bancs estan 
tancats els dissabtes), per tant quedem que la Xarxa ho parla i ens informa de quan 
es farà finalment la seva presentació. 
Cap de setmana reivindicatiu: s’ha de parlar per saber com unificar els dos actes 
(Xarxa de Suport Mutu + TrocaSec 
 
 
 

6. Torn de comissions 
 
Només parla comunicació, les altres comissions no tenen notícies noves 
Es recorda que s’ha d’enviar un mail a apsdinamitzacio per plantejar temes o qüestions. 
S’anima a a la gent de les comissions a fer d’administradors del Facebook 
Zona Sec: s’acorda que el proper article anirà sobre el cicle de cinefòrum.  
 

 
7. Propera assemblea qui dinamitza + proposta fer-la al <M> 
 
Dimarts 21 de febrer a les 20h  (el lloc el proposen els dinamitzadors) 
Es proposa fer la pròxima assemblea al metro, però es consensa una mica que hauria de ser 
una assemblea extraordinària per parlar sobre el transport públic, si no no es veu massa el 
sentit. Es deixa en l’aire per si en algun moment algú li ve de gust plantejar-ne una.  
 
Grup Dinamització: Economia crítica +  Ruben (si hi ha voluntaris per dinamitzar que es 
dirigeixin a economia crítica) 

 
 

8. Torn obert: 
 
- Tamara porta una proposta: 
 
Sanitat està treballant per unificar un model d’història clínica conjunta i de recepta 
electrònica. Actualment hi ha 16 models i tots són privats arreu d’Espanya menys a 
Catalunya. (diners públics que s’estan gastant en empreses privades). 
 
A Madrid no tenen programa de recepta electrònica. Des de Madrid i Barcelona s’està 
treballant per concienciar als ciutadans madrilenys de que ells tenen els mateixos drets. 
Es posa en contacte amb comunicació per difondre el tema a les assemblees de Madrid i 
fins on es pugui 
 
La idea és que des de Barcelona s’ha desenvolupat un un programa electrònico gratuït i 
público (en creative commons), i es necessita fer la màxima difusió possible per tal que 
arribi a tots els racons de l’estat. 
 
Es proposa de fer la difusió a través dels grups de sanitat de Barcelona, perquè ho posin 
en comú amb els de Madrid. 
 
 
Acaba l’assemblea: 20h 30min 

http://assembleapoblesec.wordpress.com/2012/01/30/adhesions-a-la-carta-de-treballadores-dels-autobusos/
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