
Acta de l’Assemblea de Poble Sec 22/4/2012

0) Punt informatiu dels canvis en la convocatòria de la assemblea
Se informa de que el canvi de hora se ha donat per la convocatòria de manifestació en
suport als vaguistes presos

1) Aprovació del ordre del dia
Se aprova el ordre del dia

2) Comissions:
Comissió de la festa major:

-  ha demanat la plaça Ocellets, un escenari, permisos per cuinar i beguda
- De ara fins al 10 de maig se ha de tenir el programa de festes tancat
- Les activitats per dies son:

- Dissabte: itinerari crític, paella, activitats y concerts
- Diumenge: Trocasec, Germinal i Ball tradicional
- Dimecres: cinefòrum

- Si algú està interessat en participar que es posi en contacte amb la comissió.

Repensar poblesec:
- El divendres es farà la iniciativa de posar mobiliari urbá amb mobles agafats del

carrer a la Plaça del Setge, degut a la retirada de bancs del ajuntament.

3) Movilitzacions del 12 M al 15 M

Posada al dia:
- Se està preparant una jornada de mobilització a nivell mundial.
- A Barcelona es farà el 12, 13, 14 i 15 de maig
- El dia 12 es farà una manifestació i el seu recorregut serà circular: surt i acaba a

Plaça Catalunya.
- Hi ha una proposta per anar a la manifestació en columnes des de els diferents

barris.
- La resta de dies es proposa que es facin accions i activitats als barris
- Las reunions es fan els diumenges a la Ciutadella a les 12:00

Des de la assemblea es proposa:
- Es fa un grup que farà de enllaç entre la assemblea del barri i la de la ciutadella.
- Es proposa la creació de pancartes u altres coses que visualitzin la assemblea del

barri a la manifestació del 12 de maig.
- Per a la difusió es combinaran els cartells que es facis des de la assemblea amb

els que han fet DRY.

4) Repressió

Posada al día
- Hi ha 3 vaguistes a presó preventiva des de la vaga general



- Es van detenir 6 vaguistes mes en la mateixa setmana de la assemblea i van
poder evitar entrar en presó preventiva pagant fiances que van anar de 3000 a
6000 euros.

- Hi ha un atac mediátic contra els moviments socials, especialment a partir de la
vaga

Des de la assemblea:
- Es dona suport als encausats
- Es proposa fer una caixa de resistència des de la comissió de economia i es

demanen idees per recollir diners tant per als encausats actuals com per al futur.
- Es portarà a terme un taller de autodefensa col·lectiva per a evitar o minimitzar

la repressió en properes ocasions. Es portarà a terme del 13 al 15 de maig i mes
endavant es farà un taller de autodefensa al nivell de la violència estructural

- Es fan propostes per a visualitzar la repressió: posar pancartes als balcons i
portar al Espai de coordinació una proposta de autoinoculació col·lectiva.

5) Altres
- El 26 de Abril de 19:00 a 21:00 es fará el segon taller de com fer un blog al

Ateneu rebel organitzat per Trocasec.

La propera assemblea es farà també a la Plaça Santa Matrona el diumenge 29 a les
18:00


