
[Acta: ABPS 9 octubre 2011]

1.Comissions
-Economia: Només recordar la xerrada que es farà dijous 13 a les 19h a la Biblioteca del barri 

(C/Blai 34), amb la Iolanda Fresnillo, membre de “Qui deu a qui?” ,  Es grabarà l'audio i es penjarà al 

bloc.

Ja està confirmat que el diumenge 1 de desembre vindrà el Vicent Navarro.

-Xarxa suport mutu: Encara estan treballant en el document q es presentarà segurament a la 

propera assemblea.

-Trocasec: Com a novetat per al proper mercat del 23 de octubre es farà un dinar de “traje” on 

cadascú porta alguna cosa per dinarr. Tambè es pasarà un formulari on-line sobre el intercanvi 

coneixement.

-Repensar poblesec: Tindran reunió el dimarts 11 a les 19.30h al local de Germinal (Radas 22)

-Dinàmiques carrer: En el Trocasec del 23 de octubre prepararan un “Fotomaton” (Idea del mercat 

de intercanvi del Carmel) per a dinamitzar el carrer, fent una foto a cada persona que vulgui  amb una 

pissarra en la que escribira una reflexió , després algunes es penjaran al carrer i altres al blog (Es 

necessitem recursos: tela per a la pancarta, pintures).

També des de Sant Antoni van reiterar l’idea de fer accions conjuntes al carrer i conjuntament donar 

suport al CAP de Manso, ells s’encarregaran de parlar amb Manso i després ens explicaran

Cap al Nadal: Hi ha una idea pels caixers de les vies principals del barri i al Centre comercial de la 

plaça de toros. Com que la gent del Vallés Occidental proposaven una data per fer una acció contra els 

Bancs, podrien coordinar-nos en un mateix (Encara s’ha de confirmar). Altra proposta es el 17-18 Nov 

ja que haurà diverses xerrades de economia.

-Grup treball espai. Estem treballant.

-Comunicació: Es comenta que veien les estadístiques del blog, el més visitat és el calendario o 

agenda, per la qual cosa es convida a la gent a que participen més activament al blog.

Xerrada economia critica: Hi ha cartells per agafar i penjar pel barri abans del dia de la xerrada. Es 

repartirà un flyer amb la info del 14 i 15O.

Zonasec, va sortir un equip que es va reunir amb un noi del diari del barri que esta interessat en fer un 

reportatge del 15M, però necessiten tenir-ho el 15O llest, volen persones q parlin amb ells



Les persones que s’entrevisten (evidentment no hi ha portaveu) parlaran com individus a titol 

personal. També va oferir un espai de més o menys 300 paraules per posar un text ja aprovat fa temps 

a la assemblea, afegint la convocatòria 15O.

Se esta treballant com coordinar-se amb ell i tenir un espai al zonasec, encara se esta concretata com. 

S’accepta com correcta.

Es posara una taula informativa al Trocasec i un taller de pancartes.

Un petit grup està fent el seguiment  de la coordinacio amb altres barris, cal gent. Si esteu interessats 

podeu escriure un e-mail a comunicació.

2.Desnonament Clot: 

Davant de la actuació policial del desnonaments del Clot, la assemblea de barri del Clot ens van enviar 

un documente informatiu i per firmar, que després portaran al Sindic de Greuges.

Per això la van llegir en petits grups per decidir si la signàvem com assemblea o a títol personal, o les 

dues coses, es va signar con assemblea (encara que potser no té una validesa legal, si simbòlica i 

legitimadora de l’assemblea PobleSec).

Se firma com assemblea.

Algunes persones firman a titol personal tambè i com no teníem copies suficients es penjara al blog 

per a qui vulgui firmar , i desprès portar-lo al local de Germinal el dimarts a les 18h. on estarà Angel 

que després anira al Clot.

Es va comentar que caldria afegir el tractament violent que van patir les persones presentes:  

identificacions, multes, violència, falses acusaciones, desprestigio de la resisténcia...

3.Detencions del parlament: 

20 detingudes fins ara, des del dilluns al matí. Tres persones ja han anat a la audiencia nacional a 

declarar. La comissió penal de plaça cataluña s'esta coordinat per donar-los suport, se ha elaborat un 

últim comunicat. Avisar q es un processo molt llarg, potser fins a 3 anys, hauran de anar a firmar cada 

15 dies, i cal donar suport a llarg termini, a altres barris ja s'estan posant diners, en principi no haurà 

més detencions. Se ha d'anar obrint un debat i concretar el suport. Se acusa a tothom del mateix però 

les proves són diferents. Encara no es coneixen totes les proves que tenen contra els acusats.

Proposta de autoinculpació, caldria anar-hi i fer la proposta. Espai de coordinació de barris, contactar 

amb els advocats com o veuen i portar-la proposta endavant.

Caldria un taller desobediència civil: formació del que implicaria l'autoinculpació.

El dia abans del parlament va haver una xerrada informativa del tema de desobediència civil.



El tema de recollir diners: s'obrira un compte corrent per als detinguts? com es posiciona l'assemblea? 

Encara no s'ha concretat res.

Proposta de que cadascu ingresse els diners directament.

Diners per al processo penal: urgent.

Plantejar-se com recolzar als detinguts i que realment es passar i passara.

Hi ha gent que vull començar a possar diners

A la propera caldria treballar el tema de com organitzar-ho.

Assumir que tothom estàvem allà per recolzar-ho.

4.El 15O al Poble Sec:

a.-13O dijous: 

Xerrada a les 19h a la Biblioteca, desprès es repartiran les engantxines de les senyals.  Dinàmiques: 

Cal decidir com es fa.

Es repartira el material: cartells o engantxines a les 21h a la porta de la biblioteca.

b.-14O cercavila:. 

convidem als músics a que vinguin a participar. Material:

-Hi haura flyers que va fer comunicació convidant a la mani.

-Pregoner: Agnes s'ofereix de pregonera, cal una comparsa acompanyant-la

c.15O: 

Convocatòria general a les17h. Plaza cat.

Info reunió de barris:

La proposta acceptada és

A les 16h, (es demana puntualitat) quedem al sortidor.

A les 16.15h ens reunim amb Sant antoni a cap Manso i es fa una mica de acciò de coixos, morts o el 

que sigui.

A les 16.30h ajuntar-se amb Raval al Cap de Drassanes, passant per Sant Pau 109.

Desprès anar cap al rock cafe per juntarse amb Cac antic i Gotic

Sera un recorregut curt per les nombroses accions que es faran..



Es demana portar cinta plàstic groga i negre a ratlles.

Hi ha  propostes d'accions de educacion i habitatge…

Al final de la mani (Arc de Triomf)  consigna de colors: un color accio educacio i un color de habitatge

Educació, en principi serà més simbòlica al centre de la ciutat

Habitatge relacionada amb els desnonaments: Com que té més complicació per arribar es demana a 

les assemblees de barri que siguin d'aquest color (se agafarà el metro). La implicació és la assistencia, 

quants més siguin millor.

La mani la convoca democràcia real, assemblea barris, tothom...

Altra proposta de la gent de cooperatives:

Quan se arribi a Arc de Triomf: es farà un hort, hi haurà bloc agroecològic, defensant el conflicte de la 

soberanía alimentaria. Es queda a les 16.30h a plaça Catalunya per portar terra per deixar després al 

arc del triomf.

Persone per fer la pancarta de barri: Aurora, Carla, Pablo... El material el te la Marta: es coordinan 

ells.

La assemblea recolza la proposta dels colors  .

La gent q farà l'acció de habitatge té propostes per fer la setmana seguent, se aprofita aquest dia per 

visualitzar la problemàtica i treballar sobre el tema, fer tallers....

Caldria que la gent de la xarxa fes una mica de coordinació en el moment per anar, seguir la pancarta 

del barri , Pablo portarà una bandera de referencia.

Alguns agafaran la feina de coordinador x telèfons.

5.-Torn obert de temes

--Multes. Con afrontar-ho, des de l'assemblea

--Tema universitats: proposta universitat indignada, voluntat de les assemblees de continuar amb un 

espai de  formació amb xarrades, idea de retrobar-se en 2 setmanes, per posar en comú activitats i 

difondre-les.

Tema multes.-

-Sortien dubtes de com determinar els casos.



-Una companya de l'assemblea va explicar el que li va pssar un dels dies de les festes del barri a Poble 

Sec; Van fer una redada a un venedor al carrer , un grup de gent, entre ells la Carla van anar a 

demanar que passava, els guardies urbanes no van respondre sino que li van demanar la identificació  

reiterativament, finalmente es va identificar i al cap de uns dies va arribar-li una multa de 3000euros, 

que en cas de pagar-la en 10 dies es reduïa 1000euros. La causa segon ells era “resistir-se  a donar la 

seva identificació i col·laborar amb la venda il·legal”.

Seria interessant tractar-ho com la problemàtica de racisme que existeix al barri i fer un debat molt 

més profund de la repressió,  no burocratitzar-lo, sino parlar-ne, fer alguns tallers.

Rependre la guardiola.

Gestió de recursos:

Quines multes recolzem, com ho concretem

Assumir col·lectivament els casos, tenir un espai només per pagar, sino per poder crear una resposta,.

Es va parlar del fer un taller de formació jurídica  i de fer una reflexion desobediencia i estat  

repressiu. Parlar-ne de acció pacífica- acció legal.

Compartir els casos també per poder afrontar-los acompanyat.

Altres temes:

-El divendres 21 de octubre a les 19h. l'assemblea de Casc Antic convoca al forat una mani contra els 

abusos policials.

-A la propera assemblea deixar espai de debat pel tema multes-repressio, taller desobediència civil.

Com que es el Trocasec el dia 23 amb dinar de traje, fer l'assemblea  al carrer blai (Salva) a les 17h.

PENDENTS

Resum de temes a tractar a la següent assemblea per portar a reflessió:

-Organitzar ni reflessionar sobre el suport als detinguts.

-Tema repressiu, com ho patim? Com ho afrontem?etc...

Reflessionar sobre desobediència civil, acció pacifica- acció legal.
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