
desnonaments,
desallotjaments,
assetjament immobiliari,
assetjament laboral,
explotació,
impagaments,
acomiadaments,
discriminació,
redades racistes...

SUPORT MUTU
per combatre l’aïllament,

SOLIDARITAT VEÏNAL  
per fer front als desnonaments,

als desallotjaments, a l’assetjament
i a l’explotació laboral

Ens trobem el segon i quart dimarts de cada 
mes a les 20h. a l’AVV del Poble Sec, carrer 
Margarit nº 23.
telèfon: 632 72 45 76
correu: xsmpoblesec@gmail.com
http: //assembleapoblesec.wordpress.com/

Des de la Xarxa de Suport Mutu del Poble Sec volem 
buscar-nos, trobar-nos i recolzar-nos, defensar-nos 
juntes, construir respostes col·lectives, trencar 
l’aïllament, inventar alternatives.

SI SOLA NO POTS,
JUNTES HO PODEM TOT!!!     

Xarxa
de Suport Mutu

del Poble Sec

[teixint solidaritat al barri]
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què és?

Una xarxa de suport mutu és un conjunt de persones que 
s’autoorganizen per poder donar o rebre suport quan si-
gui necessari i en els àmbits i formes que aquestes per-
sones considerin oportunes.

La Xarxa de Suport Mutu [XSM] del Poble Sec és un es-
pai de trobada i una eina generada per veïnes i veïns del 
barri amb la qual fer front al desemparament creat en 
l’actual situació social i econòmica.

L’objectiu principal de la XSM és trobar respostes 
col·lectives als abusos de poder que patim quotidiana-
ment. Partim de dues certeses. D’una banda, entenem 
que l’arrel d’aquests abusos es troba en el propi sistema 
capitalista, el qual ha reduït les nostres vides a meres 
mercaderies o a l’estúpida consigna del tant tenim, tant 
valem. D’altra banda, tenim clar que de forma aïllada no  
serem capaces de combatre aquests abusos.

La XSM del Poble Sec forma part de l’Assemblea de barri 
i és un espai autogestionat per les persones que partici-
pem en ell. No rebem cap tipus de finançament extern. 
Participem a la xarxa de manera voluntària i activa. Vo-
lem lluitar al costat de les nostres veïnes i veïns, compar-
tint recursos, escoltant-nos, aprenent, acompanyant-nos, 
recolzant-nos, i articulant respostes col·lectives.

Com funciona?

La Xarxa de Suport Mutu del Poble Sec funciona a partir 
de una assemblea oberta a les persones que estiguin in-
teressades a formar part d’ella.

En l’actualitat es centra en dues línies d’acció:
Habitatge i Laboral, [a mesura que la xarxa vagi crei-
xent s’anran afegint altres línies].

I funciona mitjançant dues eines:

1] L’assessoria col·lectiva.
Mitjançant una assemblea horitzontal, busquem respos-
tes col·lectives a conflictes derivats del sistema capitalis-
ta, que sovint enfrontem de manera individual.
Compartin sabers i recursos pràctics, com per exemple 
les assessories jurídiques gratuïtes, i construïm altres 
nous entre totes i tots.

2] L’acció directa col·lectiva.
Per acció directa col·lectiva entenem la gestió dels nos-
tres problemes de manera assembleària i sense interme-
diaris. L’acció directa és l’estratègia política mitjançant 
la qual intentem recuperar el control de les nostres vi-
des. Aquesta pot anar des de la resistència a un desnona-
ment o a un desallotjament, fins a la cerca d’alternatives 
com l’ocupació d’habitatges abandonats, al boicot a una 
empresa que explota a les seves treballadores i treballa-
dors, i a moltes altres formes de pressió social.
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