
Acta de l’Assemblea Barri Poble Sec
03/07/11

0. Presentació de l’equip de dinamització. 
a. Moderadores: Mireia i Marta 
b. Torns de paraules i control del temps: Pedro i Pablo
c. Presa de l’acta: Helena

S’informa del muntatge d’un punt d’informació previ proposat des del grup de dinamització, a les 17h30.  
A més, es recorda:
- Simbologia per l’assemblea (d’acord, en contra, t’estàs enrotllant)
- Respectar els torns de paraula i ser constructiu en les aportacions

Es  comenta l’ordre del  dia.  Aquest  es  veu afectat  per  la informació d’última hora  que arriba  de la  
Comissió 14-15, amb la proposta d’accions per els dies 20-21 de juliol,  quan tindrà lloc la votació i  
aprovació dels pressupostos . Donada la proximitat de les dates, dinamització proposa 3 opcions:

a) Reduir el temps dedicat al tema de coordinació de barris i incloure’l al final de l’ordre del dia.
b) Afegir a l’ordre del dia sense reduir el temps de la resta d’activitats i tractar-ho al final.
c) No tractar el tema a l’assemblea.

S’aprova l’opció a).

L’ordre del dia queda:
1) Metodologia i explicació de l’assemblea d’avui i del plenari que es proposa fer el dia 10 de juliol. (5min)
2) Aprovació de l’acta anterior (5 min)
3)  PRIMERA  PART:  DEBAT  EN  GRUPS  SOBRE  LA  COORDINACIÓ  ENTRE  BARRIS  (1h  aprox)
A. Punts informatius 
B. Treball en petits grups sobre la coordinació entre barris: 

b1) Periodicitat, b.2) Lloc de reunió, b.3) Presa de decisions, b.4) Forma de participació com a ABPS
C. Valoració proposta de coordinació elaborada per l’AB Sants.
D. Posada en comú

PAUSA (10min)

4) COMISSIONS (50 min -5 min per comissió)
5) Festes del barri
6) Debat sobre mobilitzacions 20/21.

Desenvolupament de l’assemblea

1. Hi ha molts temes a tractar (coordinadora de barris, carta de l’assemblea, comissions), de manera 
que des de la dinamització es proposa:

- Avui tractar la coordinació de barris.
- Dissabte 10/07: Assemblea plenària per a tractar el tema de la carta.

S’aprova fer l’assemblea plenària per a la carta i s’aprova fer-la diumenge 10/07 a les 11 del matí. La 
dinamització de l’assemblea proposa el Parc del carrer Lleida (Jardins de Fabià Puigserver) com a lloc.



2. S’aprova l’acta de l’assemblea anterior.
3. Primera Part: Debat en grups sobre la coordinació entre barris.

A. Punts informatius:
o General:

 L’acta està penjada a acampada.wordpress.com. Es disposa d’impresos i es comenta 
que es poden distribuir.

 L’assemblea  de  coordinadora  es  va  estructurar  en  dos  blocs:  Comissions  de 
P.Catalunya (1) i Barris i propostes i torn obert de paraules (2).

o Important:

 Comissions de Comunicació, Difusió, Internacional posen a disposició dels barris els 
recursos que han anat reunint (traductors, contactes, blogs, etc).  Serà la Comissió de 
Comunicació i Difusió del barri qui es posi en contacte amb aquestes comissions de 
P.Catalunya.

 Comissió Acció i  Activitats fa  el  mateix amb xerrades i  accions que té muntades. 
Seran les Comissions de Dinàmiques de Carrer i Lluita qui ho gestionaran.

 Diumenge 10/07, a les 18h, propera Trobada de Barris al Parc de la Ciutadella.

B i C. Es formen els 5 grups de debat i treballen els punts b1, b2, b3 i b4 (10-15 minuts) i la proposta  
de Sants (10 minuts). Se’ls reparteix dues documentacions: Acta Trobada de Barris 25/06 i Proposta 
de Sants.

D. Posada en comú:

Grup 1
Periodicitat: cal parlar-ne després de saber com volem organitzar-nos i prendre les decisions.
Com: ha de ser un espai de coordinació i no de decisions.
Apareix el problema del temps amb mobilitzacions puntual, per tant, es proposa 2 línies de temps:

o Afinitat per a mobilitzacions puntuals

o Reflexions

Proposta  Sants:  no  es  pot  prendre  una  decisió  perquè  hi  ha  contradicció  quant  a  la  presa  de  
decisions. Pel grup, les comissions sectorials no han de tenir més pes que les territorials.

Grup 2
Periodicitat: no hi ha consens al grup. Depèn de la manera com es prenguin les decisions.
Com: ha de ser informatiu, però dins el grup hi ha gent que creu que sí s’haurien de poder prendre  
decisions.
Consens en què s’ha de partir del barri a la coordinació i tornar al barri per a poder arribar a algun 
consens global.
Dubte en el nombre de delegats proposats: hi ha masses en les comissions tècniques i sectorials.
Temps de renovació més curt per als delegats. Dubte sobre: a més dels delegats, qui podria anar a les  
trobades? En quines condicions?
Considera que les comissions tècniques no han de tenir vot, només han de ser informatives.

Grup 3
No hi ha acord, divisió d’opinions.



Periodicitat: proposen una línia fixa permanent, però dubten en la freqüència ja que si és massa 
sovint pot haver pèrdua de participació pel cansament.
Com: ha de ser informativa, però delegar prendre decisió als delegats per temes globals.
Podria haver:

o Xarxa telemàtica  a nivell d’informació

o Presencial  a nivell de decisió. Destaquen la importància d’un espai presencial.

S’està d’acord en que hi hagi 2 representants de cada barri, però com hi podria participar la gent que 
hi anés de més a més?

Grup 4
Periodicitat: 1 vegada al mes
Lloc: rotatiu a cada barri, i alguna a P.Catalunya per a recuperar el lloc.
Presa de decisió: Consideren bona la proposta de Sants, però falta temps per a aprofundir.
Acord en que hi hagi persones portaveu que fossin rotatives (es podria proposar que fossin 3, i que  
de canvi a canvi en quedés 1 per informar les 2 noves persones).

Grup 5
No hi ha temps per a valorar la proposta de Sants
Periodicitat: diferenciar espai de convocatòria regular, i un altre espai de convocatòria extraordinària 
(com per ex, per temes com el 14/15 o 20/21).
Lloc: no es considera important (problema de P.Catalunya). Es proposa que sigui rotatiu pels diferents 
barris.
Presa de decisió: l’autonomia dels barris està per sobre de la coordinadora. Abans que es prengui cap 
decisió, cal tornar al barri.

S’obre un torn de paraules:

- Surt una proposta d’obrir un espai de debat sobre coordinació de barris a cada assemblea.
- Rèplica: no val la pena tornar a fer el mateix perquè no s’arribarà a aprofundir prou com per 
elaborar una proposta. Es proposa treballar a partir de línies de treball treballades prèviament 
per un grup de l’assemblea.
- Es  comenta que el  dia  10/07 es  decideix  sobre això i  que cal  treballar  per  arribar  a  un 
consens.
- Proposta: aportació a la coordinadora que hi ha hagut consens en alguns temes. Demanar 
que cal que es treballi més el que és la delegació i representativitat de les comissions tècniques i  
temàtiques.
- Hi  ha  dos  punts  de  conflicte:  la  presa  de  decisió  i  la  participació.  Es  podria  fer  una  
argumentació de les opcions perquè la gent pugui llegir, vingui reflexionada i llavors es pugui 
posicionar.
- Proposta de canviar la temàtica de la plenària del dia 10/07 de la carta a fer aquest debat. 
Es vota la proposta: molta gent vota que sí, 7 persones voten que no. Es demana que surti una 
persona de cada posició:
o Posició  no:  és  prioritari  definir-nos  a  nosaltres  mateixos  abans  de  decidir  sobre  la 

coordinació.



o Posició sí: no surt ningú.

Es torna a votar i hi ha consens en no canviar la temàtica de la plenària.
La persona que defensa el no comenta que treballar la carta servirà per saber com coordinar-nos.

L’ordre del dia preveu una pausa de 10 minuts, es pregunta si es vol fer i l’assemblea decideix continuar sense 
fer la pausa.

4. Comissions:

A)  Dinamització  : 
a. Ha trobat interessant muntar el punt d’informació de 30 minuts abans de l’assemblea amb la 
informació impresa. S’aprova que es realitzi aquest punt abans de cada assemblea.
b. Recordatori que les propostes de les comissions s’han de passar amb temps suficient perquè 
el  grup de dinamització  pugui  planificar  bé la  proposta del  dia per  l’assemblea.  Es  proposa que  
aquestes siguin comunicades, com a mínim, 4 dies abans:
Proposta: que siguin 2 dies, perquè pot ser que les comissions no s’hagin pogut reunir abans.
Proposta final: que sigui quan abans possible, i si no s’ha pogut comunicar abans de 4 dies, que la  
comissió es faci càrrec de la dinamització d’aquesta proposta. S’aprova.
c. Proposta de dues línies de treball:
i. Assemblees periòdiques que siguin un espai de decisió
ii. Plenàries que siguin un espai de reflexió paral·lel
S’aprova la proposta.

B)   Comunicació:  
a. Elaborarà un document de recull de signatures per a conscienciar sobre les retallades.
b. Es passarà el blog de blogspot a wordpress.
c. Es crearà un usuari gmail per a cada comissió per a la comunicació entre comissions i per entrar  
informació al blog   es farà un taller informatiu a les comissions per aprendre a pujar informació al 
blog.
d. Fons social català  penjaran al blog l’agenda d’unes xerrades que es duran a terme a Gràcia
e. Agenda del blog  també es parlarà al taller de formació com anotar les reunions i activitats de les 
comissions.
f. Acampada BCN  la comissió es vol posar d’acord amb totes les comissions de comunicació i la de 
P.Catalunya.
g. Per gestionar el tema d’eines digitals, blog, etc.es necessita gent.
h. Porta a porta  necessita gent per penjar cartells i parlar amb la gent.
i. Irma  serà la persona de la comissió per a la comissió d’economia de supervivència/tresoreria. Cal 
fer una primera reunió. Crida a les comissions perquè decideixin una persona per a la comissió.
j. Marta  persona per a la comissió temporal de festes del barri.
k. Vol muntar un punt d’informació al barri + guardiola. Comunicació es compromet a posar la logística, 
però necessita gent per estar-hi tot el dia. Es demana que la gent que voti  en positiu en la proposta, es  
comprometi a participar. S’aprova el punt d’informació.
l. Cassolades s’han realitzat els dimecres. L’últim dimecres no va venir ningú i es plantegen si cal seguir  
convocant. Es proposa aturar la convocatòria i en un futur poder-la replantejar. S’aprova.



m. Festes Poble Sec. Es vol muntar un punt d’informació en el “mercadillo” que organitza el bar Seco  
amb un taller de samarretes. Per a participar, cal fer un dipòsit de 50€ que es recuperarà.

- Intervenció: es qüestiona l’autonomia de les comissions; coses que les comissions decideixen i que 
afecten  tota  l’assemblea.  La  persona  no  està  d’acord,  per  exemple,  en  el  merchandising  de  les 
samarretes.
- Una altra persona intervé amb una altra inquietud. Ella és administradora del facebook, i ella mateixa  
ha penjat enllaços i/o missatges no consensuats  per  assemblea en nom de l’assemblea  i  no a títol  
personal. Recorda a la resta de gent que també poden cometre aquest error i que només es publiqui en  
nom de l’assemblea allò que sigui consensuat.
- Comunicació  respon:  ells  també  han  tingut  el  debat  intern  sobre  l’autonomia  de  la  comissió.  
Comenten que el dia 10/07 es parlarà sobre com funcionem i que aquest tema es pot tractar.
Pel  que fa a les samarretes,  recorden que va ser  aprovat per assemblea fer  aquesta activitat,  de la 
mateixa manera que els cartells i  les octavetes i  tota la informació repartida. Pel que fa al facebook,  
diuen que els administradors han d’agafar el ritme de publicar en nom de l’ABPS o a títol personal.

- Proposta de consens: que a la plenària del dia 10/7 es faci un annex sobre l’autonomia de les comissions.
- Comunicació:  aclareix  que  posar  el  punt  d’informació  ha  estat  aprovat  per  assemblea  i  que  les 

samarretes no tenen un interès de merchandising, sinó de continuar amb el treball de difusió.

C)   Medi ambient:  
La comissió es va reunir dimecres i va establir 3 àrees de treball:

1. Deixalleria, residus.
2. Xarxa d’intercanvi  es vol treballar la relació amb Trocasec
3. Hort urbà

Es recorda que hi ha un grup d’hort urbà a l’Asssociació de veïns del  barri  amb col·laboració amb altres 
persones. S’ha elaborat un preprojecte, amb la identificació de 8-9 solars focalitzats i uns objectius.
El 21/07 el grup d’hort urbà farà una reunió informativa del preprojecte al barri.
Des de la comissió, es volen fer accions per sensibilitzar el barri sobre la temàtica:

o Taller de jardineres de fusta

o Plantades als arbres

D)   Dinàmiques del carrer:  
S’està cooperant amb lluita i es vol començar amb el tema dels desnonaments. S’han pensat 2 accions:

o Casa mobible al barri  dies abans de la xerrada que ha organitzat Lluita. Es durà un cartell que 

hi digui “Sense casa, sense diners, sense por”.
o Claus de cartolina amb la convocatòria de la xerrada.

E)   Economia:  
S’han format com a comissió i volen treballar dues línies:

1. Interpretació, crítica i difusió de la realitat econòmica.
2. Alternatives i propostes (banca ètica, xarxa de recursos, etc.)

Volen organitzar una xerrada-col·loqui cap al 18 o 19 de juliol, però els ha sorgit el dubte sobre l’autonomia  
de la comissió per realizar-ho.
Es tornen a reunir dimecres 06/07 a les 19h.



F)   Repensar Poble Sec:  
Van fer una reunió i  una roda de presentació.  Van parlar sobre què s’havia fet,  ja  que és una comissió 
anterior al 15M. Com a comissió volen seguir amb la recollida de documentació i obrir un espai de reflexió i  
debat al barri des de baix.

a. Text de presentació de la comissió  està penjat al blog
b. Futures línies de treball:

1. Fer recerca, sistematitzar els documents i fomentar el debat públic. Inclou el seguiment de 
projectes al barri com el FEM Paral·lel.
2. Crear continguts sobre la feina feta per Repensar Poble Sec, com ara articles.
3. Reflexionar sobre com tenir incidència com a moviment veïnal.
4. Cartografiar els espais i equipaments al barri.

El 13/07 tenen la propera reunió. Serà a les 19h30 a la cooperativa Germinal del Carrer Radas 27.

G)   Debat i formació:  
No apareix ningú.

H)   Trocasec  :
Informen que es reuniran dimarts 05/07 a les 20h a l’espai de Germinal. També informen que han realitzat un 
taller amb intercanvis.net per facilitar i utilitzar l’espai que hi ha a la xarxa.

I) Lluita  :  
1. Realitzarà la xerrada sobre desnonaments amb Afectats per la Hipoteca i 500x20. Serà el dia 15/07 a 

les 19h al pati de la biblioteca.
2. S’està treballant en la xarxa de suport mutu  a la propera assemblea es presentarà un document de 

debat.

5. Festes del barri

Parlen les comissions implicades:
a. Dinàmiques:  
El dia 23/07 es faran un seguit d’activitats:

12H. Ruta història. El punt de reunió serà la Plaça del Molino.
14H. Dinar popular a la Plaça Doctor Pere Franquesa (ja es tenen els permisos)
Tarda. Taller de construcció d’instruments.
Vespre. Jam Session (l’última assemblea van venir força músics i es vol aprofitar aquest potencial)

El dia 22/07: realitzar un cercavila pel barri per fer difusió de les activitats del 23.

Pel dinar popular es té pensat fer una paella. Donen una llista de necessitats.

b. Comunicació:   Comenta a la comissió de dinàmiques que acabi de passar la informació del que faran  
per les festes abans del dia 08/07 per a poder fer cartells i octavetes.



6. Debat sobre mobilitzacions 20/21.
Parla la Comissió de Lluita:
Parlen des de l’experiència. La comissió 14/15, ara anomenada 20/21, donat que encara no està constituïda 
la coordinació de barris, fa una crida a les assemblees de barri i hi va la comissió de lluita.
Es realitza una assemblea amb la comissió 20/21. En aquesta assemblea es fa una proposta de mobilitzacions  
pel 20 i 21.
Els barris que no havien passat la proposta per assemblea tenien la necessitat de més temps per treballar les  
propostes.
Els barris que sí havien passat per assemblea, no veien clar com fer-ho.
En concret,  Casc Antic i  Hospitalet, que ho havien debatut més profundament, no estaven a favor de la 
proposta ja que no volien realitzar un acte festiu perquè consideren que no hi ha res a celebrar.

Informacions:
- Creació d’una web amb continguts treballats sobre les retallades   possibilitat de penjar al blog de 

l’assemblea l’enllaç.
- Es veia molt important dur la reflexió als barris per a les jornades del 20/21.

La proposta de lluita és crear grups i debatre sobre com volem que siguin aquests moments del 20/21  
quant a mobilitzacions.
Una persona de la comissió de lluita es posarà en cada grup per dinamitzar el debat i treballar:
1. Com es veu el Poble Sec davant les retallades
2. Propostes que ens agraden o pròpies

- També s’informa que hi ha hagut 6 detinguts del 15J. Lluita n’ha volgut fer un seguiment . Es farà un judici 
de faltes. També poden fer detencions de gent que identifiquin que fos asseguda, que parlava, etc. A  
nivell d’investigació policial, és la fiscalia qui ho està investigant.

Es formen 3 grups de debat sobre el 20/21, amb un representant de lluita per dinamitzar durant 20 minuts.
Posada en comú:
Grup 1: cal rescatar mobilitzacions d’una manera diferent. Proposen quedar un dia per pensar i decidir com 
es vol fer això.
Grup 2: hi ha hagut acord en fer 1 acció als barris el 20/07 (descentralitzada) i el 21/07 fer accions als barris  
però de manera coordinada. Es proposa la creació d’una comissió específica per tractar les propostes.
Grup 3: instisteixen en que cal estar d’acord. Proposen realitzar debats sobre les retallades en punts de la  
ciutat, podent ser la Ciutadella d’un d’ells.

Proposta: creació d’un grup de treball per tractar el tema . S’aprova la creació d’aquest grup de treball.

Dinamització proposa que la propera assemblea sigui el 17/07 a les 18h. Donat que el barri estarà en festes, 
es convoca de moment al Sortidor però es mirarà un lloc que no estigui ocupat. S’aprova la proposta.

Dinamització recorda informacions i dates importants:
1. Plenària sobre la carta diumenge 10/07 a les 11h al parc del c/Lleida.
2. Trobada de barris diumenge 10/07 a les 18h al P.Ciutadella.
3. Cal gent per dinamitzar la propera assemblea.



4. Cal  una  persona  de  cada  comissió  que  formi  part  de  la  comissió  d’economia  de  supervivència,  
tresoreria.

Apunts:
- Comissió  de  fotografia  de  P.Catalunya  ofereixen  muntar  al  barri  una  exposició  de  fotografies  sobre 

P.Catallunya.
- La gent interessada en formar el grup de treball 20/21 es reuneix després de l’assemblea per acordar 1 

dia de trobada.

Fi de l’assemblea.


