
ACTA APS 17-07-11 

 

1. LA CARTA DE LA ASS. P.S 

Hi ha una part de la introducció aprovada. Encara cal parlar-ne, sobre l'espai 

deliberatiu i d'altres punts. La carta no és cap document fixe ni tancat, es pot 

modificar sempre que fos necessari. 

 

2. COMISSIONS 

 

2.1 Comuicació:  

El dia 23, durant les festes majors, es posa una paradeta informativa. La 

comissió posa la logística, però calen persones que s'apuntin als torns. Al blog 

de l'ass. trobareu un enllaç (ajuda a difondre) a un doodle on surten les hores a 

una graella. Cal deixar el telèfon, sobretot si l'hora anterior no te ningú apuntat.  

Es poden portar materials directament a la paradeta informativa. 

Pel que fa als cartells estan penjats al blog, qui vulgui/pugui pot imprimir-lo i 

penjar-ho a l'escala de casa, carrer... 

La formació del dijous passat es valora de forma positiva. 

 

2.2 Dinàmiques de carrer: 

 El dimecres passat es va dur a terme l'acció de la casa mòbil per tal de 

publicitar la xerrada del divendres sobre desnonaments. L'acció va anar molt 

bé, i es valora positivament. 

El dimarts 19 es queda a la pl. del sortidor a les 18.00 h per a fer unes tisores 

gegants de cara al 20-21. 

Es pot aprofitar per portar fotocòpies de les octavetes contra les retalaldes (qui 

pugui).  

 

 

2.3 Comité de lluita 

Es valora de forma positiva la xerrada del divendres passat (desnonaments). 

Els casos particulars del barri de moment es derivaran cap a altres persones 

que faci més temps que hi treballen (500x20).  



El tema habitatge es molt transversal i es pot treballar a diverses comissions i 

persones a títol individual.  

Algunes persones varen a anar a una formació el dissabte a 9 barris sobre 

tema habitatge, es valora molt positivament. El tema és complex, una visió és 

dividir-lo en dos temes: 

- afectats: donar suport amb els recursos existents 

- xarxa de suport mutu  

Es convida a que el divendres 22 a tothom qui vulgui a la comissió. Hora a 

determinar. 

 

2.4 Mediambient 

No tenen informació nova rellevant. El tema hort des de l'AA.VV no sabem com 

està. 

 

2.5 Economia crítica 

Xerrada el dilluns 18 a les 20.00 h. Segueixen treballant. 

 

2.6 Recursos 

Es veuen dos tipus de necessitats: 

1. Diners: Sobretot multes (es valoren les futures possibles) i tema 

impremta 

2. Material i coneixements. Es treballa en la possibilitat de crear un llistat 

de habilitats/coneixements de persones de l'ass.) 

Es fan diverses propostes encara per pensar i debatir: 

- La Guardiola de l'ass. (com i qui) 

- Cuota mensual (entre 3 i 5 €) 

- Aportacions lliures de diners 

- Obrir una compte a una banca ètica 

- Fer merchindising per financiar-nos 

- La necessitat d'un Local de cara a l' hivern 

 

Des de Sants ens fan una proposta de posar un xiringo de combinats a les 

festes alternatives al parc de l'espanya industrial. 

Es pasa un full on s'apunten voluntaris. En principi es s'assumeix. 



 

Els membres de l'assemblea de poble sec que van anar la trobada de barris 

van aportar 15 €  de la seva butxaca per el lloguer d'una furgo. Cal retornar-ho.  

 

2.7 Comissió Migracions 

Estant treballant amb treballadores domèstiques per poder crear un sindicat 

independent dels grocs. També treballa a nivell legal amb temes de migrants 

que han pagat la seva pròpia cotització a la ss però tot i això se'ls hi deneguen 

drets.  

 

Es demana a la comissió que defineixi el seu àmbit d'actuació. S'atorgarà un 

mail específic a la comissió. 

 

2.7 Repensar poble sec 

Estan investigant diversos projectes de l'ajuntament. 

-Pl. Naves 

-Casala "albareda" 

 

També segueixen amb una cartografia de recursos..... 

 

 

3. FESTA MAJOR 

Activitats de l'ass. per a festa major: 

 

Dijous: Cinema a la fresca a la pl. santa madrona a càrrec de l'ateneu rebel. A 

partir de les 23.00 h es projectaran uns documentals (30 min.) a càrrec de l'ass. 

 

Divendres: 20.00 h Cercavila PRECARIA tothom que porti coses 

(instruments, disfresses). Estem tots convocats a la pl. del sortidor. 

 

Dissabte: 12.00  Ruta històrica.  plaça del molino.  

       14.00 paella popular. Plaça Pere franquesa. 

       17.00 Taller samarretes. Plaça Pere franquesa. 



        18.00 JAM OBERTA. Qui tingui instrument que el porti si us plau. 

Pere Franquesa. 

 

Per a dur a terme aquestes activitats calen molts materials que els passaran a 

buscar encantats, envieu un mail o mireu si hi ha doodle si teniu: 

-bombones de butà 

-taules /cadires 

-Garrafes buides 

-Palanganes  

 

Es decideix per majoria simple que la paella es pagarà amb un preu de: 

-2 € el plat 

-3 € el plat + got vi 

 

Finalment es passa un estoig que s'omple de diners. 

 

4. 20 i 21 

La idea és aconseguir més signatures que vots va tenir CIU (700.000). Hi ha un 

espai web (aturem les retallades) 

 

20- 12.30 Cercavila pels centres de salut del barri i el de manso. La idea es 

taller paral·lel amb la gent de Sant Antoni. Si algú pot fer octavetes o portar 

bates... 

 

     18.00- Sortidor. Per anar a la mani unitària. Borsa-foment-parlament. Un cop 

s'arribi al parlament es debatrà sobre les accions de 21 en assemblea.  

 

 Es proposa fer alguna acció contra els bancs, aprofitant el recorregut. No 

violenta però clara. 

 

5. PROPERA ASSEMBLEA I DINAMITZACIÓ 

Destacar que la dinamització d'aquesta a estat d'últim moment, així com la 

persona que a pres acta i s'ha deixat la meitat de les coses.  



L'últim punt de totes les assemblees serà PROPERA DINAMITZACIÓ i 

PORPERA ASSEMBLEA.  

 

Quedem el 4 de setembre a les 18.00 hores a la pl. del Sortidor.  

 

6. TORN OBERT 

Es parla de la trobada de barris del dia 18. De la necessitat de definir-nos ja 

que s'està construint un model de coordinació de les assemblees.  

S'acorda que el dia 31 de juliol es farà una àgora per discutir models de 

coordinació, carta...  NO HI HA HORA. CALDRÀ CONCRETAR. 

 

 


