
23 Octubre 2011
Assemblea Poble Sec

Es posposa el debat sobre els diners pels detinguts del parlament en la propera assemblea perquè 
l'espai de l'assemblñea d'avui no era l'adient (el carrer)

Comissions:

1) Comunicacio:
- Xerrada per dijous 3 nov a les 19hs sobre: Jessus Carrion que esta treballant temes de deute i 
parlara sobre la crisi i dades sobre els mecanismes de dominaciondel mercat, poders, dominació.
Porten material i la gent s'emporta per fer difussió

– Xerrada del arcadi informaran en la propera assemblea.
– Zona sec proposa ocupar un espai fixa i proposen des de comunicació que es lideri des de 

comunicació (tres persones ja estan en contacte amb el noi de zonasec), la idea és que la 
persona del zonasec proposa el tema i des de comunicació es busca a la persona que ho 
pugui escriure segons el tema que sigui, i a  l'equip que estigui treballant que escriguin 300 
paraules . Pel proper mes proposen a xarxa de suport mutu per presentar-se o sino, el segon 
tema que proposen (a partir de la iniciativa del de Zonasec) sobre la situació de l'espai de 
l'assemblea i que podia ajudar, i la tercera és mediambient i horts urbans, pel futur, la idea és 
que la gent que llegeixi el zonasec pugui coneixer els temes que es tracten des de 
l'assemblea, han de ser temes que ho pugui llegir tothom. 

– NO hi ha problemes de redactat en castella i catala, proposen fer-se carrec des de 
comunicació per proposar els temes. Si algu te proposta de temes els hi pot fer arribar. Un 
altre idea és fer o be a priori o a posteriori un redactat sobre el trocasec.

– Un dels veins proposa fer un article critic sobre Fem Paralel.
– Es proposa que el calendari sigui fixe 
– Des de comunicació comenten els tempos d'impressio del periodico [mensual]
– Una altra participant planteja que es provi un temps a veure com funciona.
– Des de comunicació comenten que porten temps preparant-ho, i que no es prengui com una 

pressió o un compromis sino que podem aprofitar-ho. Proposa que si hi ha un tema que no 
s'aprovi, que ñ'espai no quedi vuit. Que tots hem de cedir a que podem ser visibles, no 
nomes text sino vinyeta o foto, etc. 

– Un participant proposa que es plantegi un resum de l'article de fem paralel per aquesta 
ocasio.

– Proposen des de comissió medi ambient fer article sobre horts urbans, li sembla senzill.
– Des de comunicació s'ofereixen a ajudar a redactar.
– Des de l'associació de veins es proposa  omplir tambe l'espai i des d'economia critica de 

l'assamblea tambe. Que articles hi ha.
Acord pel proper zonasec: no cal consensuar cada text en l'assemblea pero si els temes que 
surtin; es decideix que des de la comissió de medi ambient ; es proposa que cada comissió 
pensi si vol enviar algun tema per propers zonasec dient la data i en la propera assemblea es 
decideixi un calendari. Un altre tema és  que hi ha un altre possibilitat al zonasec, que s'ha 
de parlar en cada cas amb el noi i proposar-li articles mes llargs. Aquest espai és  apart del 
fixe de 300 paraules i comunicació s'ofereix a fer de nex però en els dos casos, però són dos 
coses diferents.

2) xarxa de suport mutu



- presenten un document de definicio de la xarxa de suport mutu. Es llegeix.
– Porten els cartells per posar-se en contacte amb la xarxa.
– L'objectiu és un procés col·lectiu d'empoderament polític a partir dels temes i conflictes que 

es puguin presentar a la xarxa.
– La idea és que siguin una comissió on participi la gent de l'assemblea que serveixi de xarxa 

en la que totes ens sentim part, encara que hagi un grup motor. També tenen idea de 
coordinar-se amb els recursos que ja existeixen. 

– Volen fer una presentació el 5 de Novembre al barri,( des de l'assemblea se'ls informa que 
aquell dia les places les ocupen els partits polítics...potser canvien de data) amb un acte 
festiu al carrer, encara no ho han decidit. No és una xarxa assistencialista i ha de quedar molt 
clar que les persones que s'adrecin no es desvinculin ni del seu problema ni dels problemes 
dels altres. L'assessoria és col·lectiva (model que ja funciona en altres col·lectius) i allà es  
valora si hi ha solució i si hi ha, quines possibilitats, algunes que poden sobrepassar la 
legalitat pero considerar-se legitim, pero la persona implicada ha de ser conscient d'aquest 
tema i ser la que decideix com vol que es procedeixi. I col·lectivament es decideix si es pot  
fer front des de la xarxa. Tenen xarxa de recursos també.

– Un altre participant planteja que s'estaa fent una xarxa del districte. Han començat demanant  
dades sobre pisos vuits, etc. volen coordinar-se amb els barris que estan treballant, i per aixo 
ja estan veient de reunir-se amb xarxa de poble sec.

– Des de la xarxa volen consolidar primer la xarxa dins del poble sec abans de coordinar-se 
amb altres barris, perquè preveuen molts casos. I inviten a la gent que s'uneixi perquè són 
poques en el grup que ho estan dinamitzant.

– Des de la Xarxa comenten l'accio d'habitatge del dia 15 Octubre. S'explica el context 
d'entrada, procés de la propietat -constructora, caja mar, etc-, el procés i el que es vol fer 
(propostes) amb el local social.

3) Trocasec

-avui ha sigut fantàstic

4) Comissió medi ambient

-el primer projecte era fer un hort, però ja hi havia gent que el feia des de l'associació de veïns, s'han 
ajuntat a la gent de l'hort -associació de veïns- com a comissió de media ambient i aprofiten per a  
difondre les accions que volien fer a partir dels tallers que fan, la seva participació és com a una 
comissió-grup més, també hi ha gent a títol individual

-comentaran canvis i continuïtats de la implicació de comissió medi ambient

-comssió media ambient de l'abps faran un taller de jardineres, no tenen dates

-plantegen la necessitat que les comissions comparteixin la informació de trobades, actes, etc.

5) Repensar
-han escrit un article de reflexió crítica del procés del Parlal·lel, s'està fent un seguiment en relació a  
les intencions que hi ha de fer petites actuacions urbanístiques a nivell del Paral·lel, la propera 
setmana es penjarà l'article al bloc de l'abps

-idea de fer de suport a la xsm, amb el tema d'identificar quants pisos a poble sec tenen les 
immobiliàries i els bancs (partint dels recursos de 500x20) 
s'ha demanat a l'institut d'estadística de l'ajuntament informació dels pisos buits



-algunes de repensar van anar a una reunió de veïns per veure què passava amb les obres de la Plaça 
Navas, s'està fent seguiment allà. Sembla que està el tema parat, de totes maneres hi ha relació amb 
l'associació de veïns de Navas
tema del taller amb els veïns i les veïnes va amb prudència, els veïns estan cremats i amb tensió,  
posicions enfrontades (comerciants n'estan farts-veÏns també...) situació d'enfrontament directe, 
veure si es pot generar un procés participatiu amb els veÏns però el projecte està tancat i molt  
avançat i els veÏns no tenen ànims ni les relacions són relaxades. En breu es farà la concessió a 
l'empresa, no es veu que es pugui dur a terme el procés.

6) Dinàmiques
-han estat pensant accions, aquest trocasec han fet FOTOMATON,, ha anat força bé
-acció d'una urna amb paperetes on es pregunta què se li demanaria al proper govern, el dia 20n es 
penjaran les paperetes pel barri
-voluntat d'acció de cara a Nadal, estaria bé pensar alguna cosa amb economia
-dinàmiques demana partipació i suport de l'abps

7) economia
-properes reunions intentaran fixar les dates amb antelació pq la gent hi pugui participar, les de 
novembre seran el dia 10 i el dia 24

-cicle de xerrades està a tope, el dia 3 novembre el jesus carrion i el dia 14 novembre l'arcadi 
oliveres i el dia 1 de desembre vicenç navarro. El desembre volen que sigui temàtic dels bancs. Ens 
presentaran les properes informacions.

-avui es presentava a l'assemblea de plaça cat DRY presentava el “pla de rescat ciutadà”, la  
comissió d'economia hi participa

-pla de rescat ciutadà: engloba molts àmbits, la idea és q s'ajunti les entitats que tinguin experiència  
en algun àmbit per compartir experiències i estaratègies, ens enviaran la info. Engloba demandes 
populars i compartides (renta bàsica, banca pública,...)
assequibilitat demandes, escala de nivell, consens en tots els punts.
Necessitat de formació econòmica per tal de poder seguir el procés i les demandes.

8) Coordinadora de barris
S'està fent un seguiment de l'espai de coordinació dels barris, el darrer va ser el divendres
és un espai no decisori i per posar en comú la feina, es reuneix cada 15 dies per compartir 
informació, convocatòries, etc. propera reunió el dia 4 novembre, es va plantejar fer.ho a 
#edifici15o o bé poble sec
-dilluns 18h hospital vall d'hebron, 1r hospi que es privatitzarà
-proposta: les corts, crear un grup de treball per fer acció de concentració a pl-catalunya cada 
divendres per difondre consignes indignades.
-proposta: guinardó, dies 5 i 6 novembre jornades de repressió, info, tallers, etc. Espai obert el dia 5 
de novembre.
-tema mecanismes d'emergència dintre de les assemblees, idea de donar dos telèfons de contacte en 
cas d'emergència
-20.n en relació a les eleccions, què fem? Ps no ho hem parlat, hi ha barris que s'està plantejant 
ocupar places..estaria bé plantjar accions coordinades
-barri gòtic està interessat a montar xerrades en comú i a tenir info dels altres barris
----debat ps-----
-ens interessa que algú anés a l'espai de coordinació? Si ho volem alternar la nostra abps amb l'altra



-és important anar.hi! No cal que hi anem gaires, dues persones per barri...cada barri té un temps 
determinat
-CONSENS ANAR A COORDINADORA DE BARRIS
-idea d'anar al guinardó al tema antirepre

9) comissió recursos ps
-tenim diners a diferents cases
-hi ha tres guardioles (comunicació, dinàmiques, xavi)
-si hi ha gastos que hi hagi una comi que es responsabilitzi de la gestió de la caixa
-hi ha persona de referència, falta xsm

Varios
tendriamos que empezar a plantear algo para el 20n. 
Tenemos pendiente el tema represion. 
Ens han demanat participar en el paje real 

el 6 de novembre assemblea tematica sobre que fem el 20n

-proposta: ass temàtica eleccions i dps 20n
-idea d'ass. Tècniques tornar al mètode assambleari, moderació dels temps...potser no hi ha temps 
per a fer.ho tot (debat i accions), em sembla més important fer el de contingut estratègia...
-proposta fer l'assemblea de continguts i fer grups de treball per a les accions
-és important tema continguts
-possibilitat dues assemblees: 
*dia 6n temàtica 20.n, grup de dinamització i preparació de l'espai (17h ateneu rebel)
parlar de democràcia representativa i cap a què estem intentant construir a l'abps
GRUP: edu, pedro, anna comunica, alfredo...
*13nov assemblea per a les accions


