
ACTA DE ESPAI DE COORDINACIÓ  21-10-2011 

Barris i pobles assistents: Sant Andreu, Guinardó – Can Baró, Carmel, Eixample Dreta, 

Raval, Les Corts, Poble Sec, Poble Nou, Muntanya, Gràcia, Gòtic i Sarrià – Sant Gervasi. 

Punts a tractar:  

- Comissions 

- Vall d’Hebron 

- 20-N 

- Accions Metro 

- Mecanisme d’emergència 

- Yo propongo 

- Habitatge 

- Assemblea General 

- Torn obert 

 

Primer es recorda que hi haurà una assemblea general a plaça Catalunya el diumenge 

23 i també que es farà una reunió d’intercomissions a Vallbona d’Anoia els dies 30, 31 i 

1 de novembre. 

Comissions: Es constata que hi ha dos espais de coordinació diferents, un interbarris i 

l’altre intercomissions. Es fa constar que coincideixen en el temps, ja que les dues es 

fan el divendres. Carmel creu que no hi ha un debat sobre integració o no, sinó de 

decisions. Guinardó – Can Baró, diu que ja hi ha una proposta de mínims acceptada 

dins de l’espai de coordinació i que simplement falta perfilar coses al respecte com el 

mecanisme d’emergència, etc. Sant Andreu creu que les comissions s’haurien 

d’integrar amb els barris i treballar conjuntament. Es troba consens en el fet que es tiri 

endavant i que acabi de funcionar l’espai de coordinació interbarris per tal de més 

endavant integrar-nos amb comissions de plaça Catalunya. Es comenta que Sant 

Antoni va fer una convocatòria per tal de preparar les accions per el 15-0, davant de 

les queixes d’algun barri o poble que diuen que no estaven assabentats de les accions. 

També es comenta que hi ha un grup de treball que precisament treballa en l’aspecte 

de desbloquejar aquest aspecte sobre les comissions, i que es reunirà el proper 

divendres 28 a la Rimaia (Ronda Sant Pau  nº12) a les 19h.  

 



Vall d’Hebron: Uns companys de Sant Andreu, expliquen com ha anat el mateix matí a 

la Vall d’Hebron. Es tractava d’una acció que portaven coordinats diferents barris de la 

zona nord-est de Barcelona, en que portaven un seguit de firmes i adhesions d’entitats 

diverses en contra de les retallades i sobretot del tancament de 5 dies abans de que 

acabi l’any de les consultes externes en dies laborables. Ens comenten que no s’ha 

pogut entregar les firmes perquè la sala de registre estava tancada, però a més no hi 

havia el gerent. Han quedat el dilluns 24 per una reunió amb el gerent i aprofiten 

aquest espai de coordinació per convidar a un representant de cada barri i poble i 

també de cada comissió a aquesta reunió. A més conviden a qui sigui una concentració 

massiva a la Vall d’Hebron per tal de fer pressió. El representant de Muntanya informa 

que també forma part de l’assemblea de comissions i demana que es pugui coordinar 

les 2 parts.  

 

20-N: S’enceta una ronda per tal de cada barri i poble expliqui si han parlat del tema i 

si ho han fet, que expliquin quines accions o posició tenen al respecte. Poblenou 

informa que faran una xerrada amb Raimundo Viejo el dia 8 de novembre sobre la Llei 

Electoral a la Biblioteca Manel Arranz a les 19:30h. Sant Andreu explica que encara no 

tenen una proposta ferma, però indica que han parlat sobre acampar en cada barri i 

poble i si les pròpies assemblees no es veuen amb força per fer-ho individualment, 

acampar conjuntament a plaça Catalunya o plaça Sant Jaume. Es comenta que ja hi ha 

un grup que està treballant en propostes per el 20-N però no es dona més detalls. 

Guinardó – Can Baró comenten que faran enganxines per enganxar als cartells 

electorals en que posarà “Mienten” i “No nos representan”.  Carmel dona suport a la 

proposta de Sant Andreu sobre acampar i ofereix la Guillotina Carmela que varen fer 

servir a la manifestació del 15-O, per tal de que els altres barris o pobles en facin ús. 

Sarrià – Sant Gervasi diuen que faran una exposició de fotografies sobre el 15-M en 

general, proposen enviar cartes al director quan estigui a punt de celebrar-se les 

eleccions i també repartiran fullets informatius. Les Corts donar suport també a la idea 

d’acampar i l’atreu especialment la idea d’acampar a Sant Jaume, en cas de no ser 

tantes persones com l’altre vegada. Gòtic explica que faran un grup de treball sobre les 

eleccions i que encara estan treballant i que faran una xerrada el dia 10. S’informa 

d’una xerrada que organitza el grup Nova abans del 20-N sobre altres formes de 

eleccions. Els altres barris no esmentats abans encara no han treballat res sobre el 

tema de 20-N. Es proposa fer també les acampades per territoris (districtes) i no per 

barris o pobles, així se sumaria força de diferents assemblees. Es parla sobre el tema 

de que s’està estudiant de fer una consulta popular sobre temes com la dació en 

pagament, retallades, etc. Per últim, es fa constar que hi ha un partit registrat com 

moviment 15-M, però que no s’accepta, ja que no ha sortit de cap assemblea a nivell 

de barri o estatal.  



Accions al metro: Les Corts tenen una proposta per tal de muntar una trobada a plaça 

Catalunya (per exemple), per tal de desprès fer grups de persones i dividir-les per llocs 

com ara el metro, busos, centres comercials, etc i així anar informant dels efectes de 

les retallades. Gòtic proposa millor fer-ho per CAPs, hospitals, etc. Es farà un grup de 

treball sobre la proposta per tal d’organitzar-la. 

 

Sistema d’emergència: Es comenta que cada assemblea de barri i poble hauria 

d’establir el seu propi mecanisme d’emergència. Guinardó – Can Baró proposa tindre 

un parell de telèfons de persones de cada assemblea, per tal de trucar-se en cas 

d’urgència. Finalment, a l’assemblea de cada barri o poble es decidirà una persona que 

podrà ser rotatòria que serveixi com enllaç extern d’aquella assemblea amb la resta 

d’elles.  

 

Yo propongo: Muntanya ens informa que és un sistema informàtic feta per la 

plataforma estatal i que serveix per que les propostes presentades es votin. Cada 

assemblea seria un usuari i que es visualitzaria bé la postura de cada assemblea. Es 

proposa que es treballi en cada assemblea amb aquesta eina. 

Propongo.tomalaplaza.net. 

Habitatge: Poble Sec informen que han estat a l’edifici 15-O e informen que hi haurà 

una trobada d’assemblees sobre l’habitatge a l’edifici 15-O el 5 i 6 de novembre. Gràcia 

esta preparant una trobada per el dia 22 d’octubre sobre l’habitatge amb 500x20, PAH 

i l’Observatori de Gràcia a Mare de deu de la Salut amb Escorial a les 18h. Sant Andreu 

informa que hi ha una xarxa de suport mutu, que està començant a treballar el tema 

amb altres moviments socials per tal de fer més accions com la del edifici 15-O.  

Torn obert: Es diu que la informació de l’espai de coordinació es podria difondre 

mitjançant les llistes d’indignació (que ho gestiona Figueres). S’acorda que es farà una 

llista de correu nova que la farà l’Efrain de Guinardó – Can Baró per tal de estar tots 

conjuntaments i que s’assabentin tots els barris o pobles.  

Es fa un repàs de assemblees  que encara no han assistit a cada trobada de barri i 

pobles i les que no sabem si existeixen o no.  

S’informa d’una trobada a Calafou per tal d’establir una coordinació a nivell estatal.  

Guinardó – Can Baró informa que el 5 i 6 de novembre faran unes jornades sobre 

repressió. El 5 serà obert a tothom i el diumenge serà més intern de l’assemblea. Ho 

comenta per tal de si hi ha altres assemblees interessades que ho facin saber.  



Es comenta de fer servir un calendari, per tal de no solapar activitats i tindre-ho tot 

més a mà.  

 

Assemblea general: Cada assemblea que tingui propostes treballades i consensuades 

que presentin les accions si estan interessades. Per part de l’espai de coordinació, es 

farà una presentació, perquè la gent conegui el que és. La presentació la farà l’Enrique 

de Sant Andreu.  

 

La propera trobada es fara el 4 de novembre a l’edifici 15-0, sinó es pot per qualsevol 

motiu l’organitzarà Poble  Sec. 

  

 

 

  

 

 

 

 


