
ACTA      29-11  

1. Valoració d’accions passades (15 minuts)
Es comenta que l’edifici 18N està en risc de desnonament des del 28-11.
Proposta:
-Gent que segueixi per donar suport.
-Gestió general + comunicación firmar en nom d’assemblea.
Si es demana firma d’adhesió per aquest tipus d’accions poder firmar-
ho des de coordinació entre barris.
Es fa una xarxa de telèfons amb una base de dades de l’assemblea per a 
star en contacte amb casos com desnonaments. S’estableix una cadena 
de trucades.

2.   Accions als bancs (15 minuts)
Des de dinàmiques de carrer s’explica que volen fer accions als bancs 
de dos tipus:

Passiva: 
-Repartir publicitat dels bancs tunejada a le sportes de les oficines 
bancàries del barri.
-Enganxada d’enganxines de contrainformació sobre els bancs.
-Tunejat de la publicitat que tenen els bancs als vidres de els oficines. 

Activa:
Teatralitzar un desnonament simbòlic d'un o més bancs del barri. 
S’havia pensat proposar-la també en relació a la xerrada del dia 15 de 
desembre (fins i tot fer-la aquell mateix dijous a la tarda), però 
finalment es va pensar que potser era millor pensar-la amb una mica 
més de calma, i sobretot amb més participació, i proposar que, si hi ha 
interès i ganes, obrir un grup de treball en aquesta línia que també 
incorpori gent de les comissions que estan treballant en profunditat 
qüestions relacionades amb els bancs (economia crítica) i amb els 
desnonaments (xarxa de suport mutu, grup d'habitatge de repensar 
poble sec...), per tal de pensar l'acció conjuntament, de fer-la més 
potent i d'aprofitar els sabers adquirits per arrelar més l'acció a la 
realitat local del barri. Es vol fer partícep a tota l’assemblea de l’acció.
S’acorda fer un grup de treball. S’enviara un email amb el dia de 
quedada i tothom de l’assemblea que vulgui participar s’apuntarà.
Des de coordinadora de barris es comenta que hi ha una proposta de 
decidir un dia on tottes les assemblees facin accions contra els bancs al  
seu barri, així que s’acorda fer la Nostra acció aquell dia (data encara 
per concretar).
La comissió d’economia crítica s’encarrega de fer els materials per la 
difusió passiva (la de tunejat queda a càrrec del grup de treball de 
bancs).

3. Pilones del camp de futbol (10 minuts) 
S’explica que fa unes setmanes es van col·locar unes pilones de formigó 
al camp de fútbol del costat de la Satalia on unes persones hi jugaven 



habitualment i feien lligues i tot (autogestionat). Just avui estaven 
treien les pilones. Es sap que es vol desmuntar el camp de futbol i  
aixecar el terra. Es seguirà investigant (Pablo, Angel, Ruben, Míriam) i a 
la propera assemblea es portarà més informació.

Hi ha una mica de polèmica perquè des del grup d’hort urbà una de les 
possibilitats és utilitzar el terreny d’aquest camp de futbol per fer un 
hort. Deixem el debat de quina utilitat volem pel lloc per la següent 
assemblea.

*18D: Pablo comenta que el 18 de desembre és el dia Internacional dels 
Immigrants i serà una jornada de lluita no-racisme (hi ha diverses 
accions que s’estan planejant). L’assemblea s’adhereix i dona suport, 
però no farà accions específiques fora de la participació en els generals.

4. Interbarris
Nom correcte: Espai de coordinació entre barris.

Cal formalitzar grup de treball per anar a les trobades. Es crearà un 
googlegroups i es farà una reunió amb les persones interessades en 
formar-ne part per una bona comunicació.

A la propera assemblea es reservaran 40 minuts per parlar de les 
propostes de la darrera reunió de coordinació.

Es presenta les accions del 14D (mani 19.30h a pça Catalunya en 
solidaritat encausats del Parlament) i 15D (concentració pacífica a l’arc 
de triomf a les 7.30h per aturar audiència provincial)

El 5 de desembre a les 17h hi ha una reunió oberta  atothom que vulgui 
col·laborar en l’organització del 14-15D al banc ocupat de Gràcia (trav. 
de gràcia).

Es pregunta si s’està d’acord amb una acció en concret: sabotatge pista 
de gel pça catalunya. Es vota a favor.

A la casa de la Solidaritat aquest diumenge va haver-hi la reunió 
d’habitatge de districte. Es comparteixen experiències i coordinació 
entre barris veïns en casos de desnonaments. Raval te una assessoria 
d’habitatge (AMPARO).

5. Comissions (Informació general, 5-10 minuts per comissió)
5.1      Dinàmiques:   
Ja s’ha comentat abns l’acció dels bancs. Al nadal farem accions 
consumisme.

5.2 Trocasec: 
Valoració mercat d’interanvi: positiu. Felicitar pel video.



Proper mes de febrer: intentar esforç + gent implicada (escoles, 
ampas...).
Dissabte 26 dina internacional sense compres a pça catalunya
Intercanvis.net continua bé.

6.3 Medi ambient:
Jardineres fetes dissabte passat.
Encara no es sap quan es farà la propera.
Es vol fer una xerrada sobre le pic del petroli i cine forums.
Expliquen relació amb AVV: l’avv ja tenia un projecte bastant treballat, 
la comi de medi ambien es dedica més a la difusió de projecte.
Si l’espai és gran des del grup de treball (que inclou avv, veins i  
assemblea de barrri) es diu de contactar empresa (això pot crear debat a 
assemblea).
Petit espai com a opció més viable.
L’auntament va fer un pressupost i des del grup d’hort urbà es prepara 
un contrapressupost.
S’estableix data límit: si el 18 de gener no tenim res, es farà acció en un 
espai q ja esta mirat.

5.4 Comunicació
Es comenta que es el q volem que surti al següent Zona Sec. Es decideix 
fer un article sobre els cicles de xerrades de la tardor calenta.

5.5     Economia crítica  
15 de desembre xerrada banca criminal-etica
Xerrada Vicenç Navarro: hi ha problemes (demana taxi, que el vinguin a 
buscar, o aparcament en un pàrking de la zona). Es decideix fer el 
possible dins el nostre abast com assemblea per a què vingui per 
respecte a la gent que vindrà a la xerrada.
Pla B: Si no ve, exposarem els motius pels quals no ha vingut.

5.6 Repensar Poble Sec
L’article 1 any de vida del nou Paral·lel està al bloc. Es publicarà més 
endavant al zona sec.
Grup habitatge continua mapejant el barri amb pisos buits en mans 
d’entitats bancàries.
Reformes plaça Navas: obrir un grup amb els veïns per veure el 
malestar i plantejar possibles accions.
 
5.7 Xarxa suport mutu
Desnonamnet valoració bona. Porcés motl ràpid però s’ha gestionat bé.
S’estan fent seguiments (als jutjats, etc..)
Cal gent pel seguiment i suport.
*Cal un fontaner, a la casa de l’intente de desnonament Blai no tenen 
aigua.
La Wendy (desnonament blai) ha parlat amb els veïns porta per porta.

Hi ha un altre cas: Ma Luisa (familia).



Desnonament postergar pel 2 de febrer.
Cas complex no es sap la seva implicació. Es va seguint el cas.
No es vol assistencialisme, es vol tractar col·lectivament.

PROPERA ASSEMBLEA: DIMARTS 13 DE DESEMBRE A LES 20H A 
L’ATENEU REBEL


