
Acta de l'Assemblea de barri del Poble Sec dg 16 de setembre 18 h Plaça del Sortidor

 Preàmbul
· S'aprova l'ordre del dia

· Dinamitzen: Marina (acta), Xavi (modera i torns), Alfredo (modera i temps) i edu (modera)

· La propera assemblea el diumenge 30 a les 18h a la Plaça Santa Madrona. Dinamitzen Agueda i
Myriam

2. Valoració curs passat

2.1. Introducció al debat. Es lliura un breu text i es fa petits grups per fer aquesta valoració.

• Quina valoració fem del treball realitzat per l’Assemblea de barri del Poble Sec com espai de
trobada i de suport mutu on unides volem fer front als problemes reals del barri, on totes puguem
decidir quin model de ciutat i de barri volem i amb la finalitat de debatre i generar espais de
participació directa?

• Quina valoració general podeu fer de l’Assemblea de barri?
• Creieu que s’han aconseguit alguns dels objectius que ens havíem plantejat el curs passat? 
• Quins creieu que han estat els punts forts de l’assemblea? Quins creieu que han estat els punts

febles?
• Quins factors externs creieu que han estat una oportunitat per enfortir l’Assemblea de barri el curs

passat? Quins factors externs creieu que han estat una amenaça que han dificultat el treball de
l’Assemblea de barri el curs passat?

2.2. Posada en comú.

Debilitats

− Dificultat auditiva quan es fan les Assemblees
− Mancança de coordinació amb d'altres barris

Fortaleses

− Les mobilitzacions de la Vaga general
− La Festa Major del Poble Sec
− ISO / ISM... (no se que vol dir això)
− Molt positiu tenir la Comissió de Comunicació per donar-nos a conèixer
− Conèixer més als nostres veïns
− S'han assolit o anem en la bona direcció de la majoria d'objectius plantejats durant el curs passat
− Major implantació al barri
− Enfortiment de les Comissions

Amenaces

· Que el dia a dia i l'hiperactivisme no ens permeti anar més enllà, amb més reflexió i estratègia.

· Poc crítics amb nosaltres mateixos

Oportunitats

· Pensar si participar i com a consells de barri i altres espais institucionals

· Aconseguir que tots els actes que fem públics es vinculin a l'assemblea de barri (posar pancarta, ...): que es
pugui conectar totes les coses que anem fent.

· Aconseguir més continuitat pels nouvinguts (no perdre'ls)

· Aprofitar l'espai públic de l'assemblea per informar  i incorporar nova gent

· Millorar la coordinació amb altres barris



3. Reflexions estratègiques: on som, cap a on anem?

 3.1. Introducció al debat. Lliurar un breu text i fer petits grups per fer aquesta valoració.

• Com fer que les nostres Assemblees de barri puguin funcionar com autèntiques institucions
d’autogestió?

• Com podem potenciar des de les nostres Assemblees un procés d’apoderament popular a tots els
nivells? Però què entenem per apoderament? Aquest eix pot ser una de les línies estratègiques a
treballar des de l’Assemblea?

• Com crear formes de lluita sostenibles, aportant cadascú allò que pugui en cada moment, i evitem
ritmes d’hiperactivisme que només són assumibles durant uns mesos i que ens podem cremar?

• Si som conscients que la lluita que fem és a llarg plaç i d’una gran dificultat, quines estratègies a
mig plaç hem de desenvolupar des de l’Assemblea i evitar únicament reaccionar davant cada
agressió?

• Com ens coordinem amb altres Assemblees de barri i altres iniciatives per enfortir les nostres lluites
i les nostres propostes alternatives al sistema vigent?

• Què ens proposem des de l’Assemblea de barri per aquest curs (setembre 2012 – juliol 2013)?
• Quines línies estratègiques volem prioritzar per aquest curs?

S'han recollit les reflexions dels 3 grups i es presentarà un recull i proposat a l'assemblea en que es parli
d'estratègia (a meitats d'Octubre).

3.2. Posada en comú de la última pregunta que s’ha plantejat

• Val la pena mantenir aquest  treball, però en bona mesura les linies estratègiques estaran marcades
per la feina de les comissions.

• Cal replantejar les línies d'actuació. Hem de decidir nous objectius i replantejar els que teníem,
aconseguir línies estratègiques que puguin anar-se revisant regulament. Considerem important
aconseguir més empoderament polític, tenir més poder de decisió?

• Aprofitem el document que ja teníem i actualitzem, prioritzem i renovem els objectius per a aquest
any. Tenint cooperasec pel mig creiem que fer una o unes jornades de reflexió sobre aquestes línies
estratègiques pel curs seria difícil ja que hi haurà molta gent lligada amb molta feina de cooperasec.
Per això potser es pot crear un grup de treball que revisi la carta que ja tenim i hi incorpori les noves
reflexions que s'han fet.

De moment surt una persona de cada grupet de reflexió que passi a net el que han parlat per generar un petit
document resultat del debat d'avui. En les properes reunions de comissions cal que aquestes es plantegin
quins objectius tenen pel curs. Dins de dues assemblees s'han de portar aquests objectius. Les dues coses
s'afegiran a la carta com a plantejament del curs que comença.

Per a aquesta assemblea es farà un esforç de difusió de manera que aprofitem per fer d'aquesta assemblea un
espai en que la gent que no participa de comissions s'engresqui i conegui en quins temes està treballant cada
grup i s'hi afegeixi.

4. Diferents propostes que es presenten a l’Assemblea per a què valori i decideixi

4.1. Proposta de crear un grup de treball per fer una valoració de com s’ha treballat la participació
de l’ABPS a la Festa Major del barri. Extreure conseqüències i fer una propostes de millores

4.1.  Caldria formar un grup de treball per extreure una mica de valoració de com es va organitzar i com va
anar la festa major per extreure conseqüències i fer una proposta de millores.
Serà un espai molt informal, fer una cervesa, veure com podem millorar, que va sortir bé, malament....... Les
conclusions que s'extreguin es comentarien a la propera assemblea de forma més breu.

4.2. Propostes de despeses per les Jornades de CooperaSec i per la compra d’un altaveu per



l’Assemblea

4.2. S'aprova comprar l'altaveu per l'assemblea. Es demana poder usar uns 250 euros dels estalvis de
l'assemblea per a les jornades de cooperasec, amb el compromís del grup de  cooperasec d'organitzar
activitats i actes per autogestionar les jornades al màxim possible.

5. Punts informatius

5.1. Jornades de CooperaSec

5.1. Cooperasec comença el dia 19, ja estan els tríptics i cartells. S'ha valorat que els cartells és millor
colocar-los en bars i botigues i no fer encartellades massives.

5.2. Convocatòries d’Educació a Barcelona i al barri

5.2. Xerrada d'educació a poble sec. Dijous 20 de setembre  pl. Sortidor. Xerrada a càrrec de Daniel Margarit
(Assemblea groga) i Sandra F. Reig ( professora  interina i membre de la coordinadora interzones + tallar de
pancartes infantil. S'assumeix pagar material de pancarta. La idea d'aquesta comissió educació és crear punt
de trobada de pares mares, professors alumnes d'instituts....sector educació al barri.

5.3. Novetats de les diferents Comissions de l’Assemblea

5.3. Comi. Comunicació.  Cal pensar de que pot anar l'article pel zonasec  que ha se sortir el 9 d'octubre de la
comissió per ser publicat el dia 15 d'octubre.-----la nova comunicacó d'educació es presentarà al barri i
miraran d'exposar les conclusions de la xerrada del dia 20.
S'ha creat una pàgina de facebook de l'assemblea com a persona i no en el format que tenia fins fa poc. Això
ens dona noves utilitats.

5.4. 25S

5.4 La convocatòria sorgeix a mitjans de juliol a través de facebook com una crida a constituir una
plataforma (en pie) que proposa fer una acció de rodejar el congrés amb un manifest que reclama els punts
que es venen consensuant fa mesos com el de l'habitatge (dació en pagament, condonació de deute),
eliminació del deute extern i altres. La idea és quedar-s'hi fins que el govern executiu dimiteixi de forma més
simbòlica o menys en funció de la força.
S'han anat fent assemblees en diferents llocs per consensuar una mica la organització però no hi hem
participat gaire.
Aquí Barcelona a part de la gent que es mobilitzi fins Madrid es farà una acció simultània al parlament.
Caldria seguir la informació que vagi sorgint al voltant d'aquest tema especialment sobre la convocatòria a
Barcelona.
Inicialment ministeri d'interior havia intentat intervenir en aquesta convocatòria, tergiversar l'orígen i les
intencions dient que darrera hi havia grups d'ultradreta. En principi està comprovat que no és així i s'està
organitzant de forma oberta.

Finalitza a les 20.40 h


