Acta assemblea del propassat 21 de juny realitzada a Plaça Orfila.
Hora d'inici 20:10h hora de finalització a les 22:50
240 persones
Punts del Ordre del dia:
1) Gestió Economòmica
2) Salut
3) Cultura
4) Avaluació acampada
5) Joventut
6) laboral
7) Acció
8) Intercomissions (dinamització)
9) Comunicació
10) Educació
11) Suport mutu
12) Habitatge
13) Genere
14) Continguts
15) Torn obert de paraula
1) Gestió Economòmica
- En el blog, dins l'apartat de la comissio es troba tot l'estat de comptes.
- Del pot solidari d'aquests dies es va treure 103,09 i de la Gordi 80,25 =183,31 i de
l'acampada van sorgir 166€ de despeses. En les recaptes que es feien en l'assemblea i sumant
tot els totals hi ha 883,63€ i de despeses totals 333,90€. Despres d'haver tret totesles despese
en total hi ha 549€. Si hi ha alguna comissió, que fa alguna acció i té que comprar quelcom,
pot portar el tiquet els dimarts que es faci assemblea.
Proposta --> fer un cartell d'indignats de caire general (que ja s'encarregaria acció,...,) per
penjar,perquè han fet una neteja per tot el barri. Jaes pensaria com es faria = APROVADA
2) Salut
Xerrada el 29/06 a 2/4 de 7 a Can Fabra a carrèc de Lluis Camprubi sobre la “salut un dret
retallat”
− Segueixent fent recollida de signatures però han afegit una nova recollida pel tema d'aturar els la
retallada vs. Els torns de nit dels CAPs.
− Segueixen fent les xerrades a correus.
3) Cultura
- Bona valoració del CABARET.
- Volen treballar a partir de tres eixos:
a) Com funcionen els centres culturals i com es gestionen
b) Com estan les entitats de barri i com s'organitzen entre elles (fer xarxa)
c) Programar activitats culturals de barri: Cineforum, diumenges d'art al
carrer...
Proposta --> Anar disfressats/ades a la presentació dels regidors/es de districte com a simbol
que ells fan un paper davant nostre i també es disfrassen. APROVADA
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4) Avaluació acampada (torn tancat de paraula)
Un lloc de germanor, on s'ha pogut aprendre de totes i tots.
Ha servit per informar, donar a coneixer allòque els mitjans no mostren.
Hem demostrat que ens podem organitzar
Recuperació d'espais que són nostres, la plaça.
Hem pogut coneixer que li passa altei vei/veïna.
Animar a la gent que s'apunti a les comissions, saber sobre aquestes,...,
Una mostra de la capacitat d'autoorganització
Ens hem donat compte que abans ens coneixiem de vista però ara ens coneixem una mica més.
Potser tindrem diferents opinions en algunes coses, però estem junts per treballar en comú.
Es va parlar amb els comerciants tan abans com despres de l'acampada per informar i despres
saber que en pensaven (feed-back), i el resultat ha estat que la valoració haestat positiva.
5) Joventut
- Llegeixen un “manifest” sobre el seu punt de vista (si us plau que el poguem trobar per
penjar!!! ) i volen:
Treballar els continguts de la comissió
Tenen clar que ha d'estar formada per joves però també que les activitats que realitzin seran
obertes a tota la població
Proposta --> Fer un Facebook per preguntar les necessitats que té el Poble de StAP.
--> Trobada de joves
--> Demanar espais publics per a joves

6) laboral
− Presenten tres informacions:
a) Es constitueixen com a districte, per tant tot es plantejarà des d'aquesta optica
b) Introduiran dades estadistiques relacionades amb els diferents àmbits (salut,
ensenyament,...,)
c) S'han de poder coordinar amb les diferents comissions
Proposta --> Demanen un lloc per reunir-se quan faci mal temps. (pensant ja amb la tardor i no
tenir que anar de plaça en plaça).
7) Acció
Informacions: Diumenge a les 17h a Pl. Catalunya trobada de barris, pobles..., amb la
coordinadora de Barris. Agora.
Proposta individual:
a) A traves de les fotografies que s'han distribuit dels mossos mirar de fer un grup
“d'investigació” per realitzar accions ANUL·LADA PER LA PROPIA PERSONA
b) Sobre les personesque estan acampant a Pl.Catalunya, es planteja que si ja es va aprovar
que marxaven i s'han quedat, desvincular-se d'aquesta gent. Perquè ja no és la gent i fer les reunions
fora de plaça Catalunya.
c) Fer un comunicat sobre la NO violencia activa treballan des de la insubmissió.
d) Fer un Referendum per lallei OMNIBUS
S'estableix un torn tancat de paraula:
− Quan es vam voler fer les Al·legacions a la Pl. Orfila no les van poder deixar, i van tenir que
anar a un altre lloc.
− Sumar esforços en propostes d'accions concretes: llei electoral i sobre les hipoteques.
− L'assemblea de barris i pobles més propostes
− Elecció directa dels regidors
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Referendum llei omnibus
Retallades de salut.
Proposta: Fer un grup d'Intercomunicació, és a dir, un llistat de gent que pugui parlar als mitjans
de comunicació, sense que aquests “manipulin” a la persona que els hi parla. Esta clar que falta
que tota la gent sapiga d'aquest moviment per poder donar-lo a coneixer però és important que
quan es parla amb els diferents mitjans “no se'ns pixin a la cara”.
Com es podra fer visible l'acord qu es va establir amb la gent que marxava de l'acampada de pl.
Catalunya?
Fer un comunicat dient que som pacifics.
S'ha de fer cas de les desicions preses en assemblea
Es planteja en la reunió que no estem d'acord amb les persones que segueixen acampades en la
pl. Catalunya.
Redactar un comunicat sobre els metodes no violents.
S'aprova fer el referendum de la llei OMNIBUS
s'aprova anar amb disfressa el diaque es presentin les regidories.
Proposta: Anar a cada barri amb continguts i do de paraula per arribar a més gent.

Es segueixent explicant les següents accions:
Proposta: Programar totes les diferents activitats que es realitzin, per no esclafar unes amb altres
Proposta: Realitzar un cineforum amb tot el material recopilat.
Proposta: Mantenir un punt de informació pemanent (s'explicaque si hi ha poc quorum no es
podrà realitzar).
Proposta: marxa a Madrid el 23 de juliol. Els de la Trini, marxaran 8 dies abans per anar amb
bici.
Proposta: Realitzar un acte de posició del districte.
8)Educació
A partir de setembre aprofitar els plens i ampliar-ho amb les famílies dels alumnes. I estar una
setmana cada mes a plaça Orfila.
Proposta: mostrar en els diferents edificis el simbol de la tisora amb la marca de punts per tallar:
Exemple:

9)Suport mutu
-Treballaran per la gent de dins i fora de l'assemblea
- treballaran el tema dels desnonaments amb les altres comissions
10) Comunicació
Especifiquen que el blog és una eina per a tothom i per a totes les comissions i que com a tal la
comissió de comunicació esta al servei de les altres pel que faci falta.
Expliquen que han obert un nou apartat AGENDA on totes les comissions tenen acces.
I demanen que les comissions els hi passin un petit escrit dient on es troben, el dia la hora i lloc i
perquè la gent interessada s'hi pugui adreçar.
A més a més crearan un FORUM, perquè tothom pugui dir la seva.
11) Genere
Queden cada dilluns a les 21h a la plaça de dalt de la Gordi. Verbalitzen la seva fustració de ser
poquetes tot i que hi ha molta feina a fer.
Torn de paraules:
Proposta: tema cassolada: Fer-ne una a la setmana, divendres,dijous, dissabte....a casa la cassola,...,
Aprovació: Cassolada a casa cada dia menys dijous a les 8:00h que es farà casso-mobil pels carrers.
−
−
−

Veient que el ritme es trencarà, s'aturaran les assemblees?
No quedar-nos penjats al setembre (S'aprova¿¿¿però si totes les comissions faran coses?????)
Pensar en les accions que s'estant duent a terme.

12)Habitatge
Expliquen que les mancances de civisme juguen en contra nostra. És a dir, no fa falta escopir ala
gent que fa el desnonament, simplement estar de manera tranquila.
Expliquen que els processos aturats es poden tornar a reobrir i per tant tornar a tenir dia i hora del
fet.
I sobretot, qui sapiga d'algun desnonament que primerament s'adreci a la comissió perquè a
vegades poden funcionar altres accions, s'ha d'estudiar cada problemàtica...
Proposta: punt d'informació itinerant i permanent(anar a mercats,places,..., on la gent que hi està no
pasa per l'assemblea) per donar a coneixer i sobretot recollir informació. Aprovada
Proposta: Realitzar un mapa de pisos buits
Mapa de la transformació de la Sagrera
torn de paraula:
− l'AS. Tramuntana ofereix local a les comissions dilluns, dimecres i divendres, de 18 a 20h
− Posar enganxines al pisos buit (per identificar-los)
13) Continguts
Queden a 2/4 de 10 els dijous a plaça orfila.
Treballaran temes com la banca etica, lleis, però actualment estan treballant el tema de
ECONOMIA I PARTICIPACIÓ DEMOCRATICA.
Expliquen que des de santa coloma es va presentar un text força complert i ells estan treballant
sobre aquest per poder fer una declaració de minims. Es volen consensuar els minims (els consells
de barri no funcionen, el regidor el trien des de “la casa gran”a barna...)
14) Intercomissions
Des de dinamització s'explica que es: L'objectiu del espai de intercomissions és fer la

proposta de l'ordre del dia. Es queda una hora abans (19h) de l'assemblea per aquest fet i és
per aquest motiu que no és el lloc on s'hagi d'aprovar res, ni de discutir/debatre.
Les persones que no participen en comissions també es poden adreçar en aquest espai.
Proposta: Fer reunions amb totes les comissions fora del dia d'assemblea per treballar la part
organitzativa. No serà una espai de presa de decissions. Només de coordinació.
S'obre debat sobre la proposta:
− si, no, por a excloure a la gent, a que qui en formi part sigui “un grupet elitista”, que siguin
grups especifics, els quals ja estan organitzats i faran la seva, massa reunions,....,
15) Torn obert de paraula
CAS USMAN: A partir de l'acampada uns immigrants varen donar a coneixer la seva indignació i
avui un participant explicava la necessitat de crear una comissio de immigració.
Explica el seu cas i dels altres companys. La llei d'immigració esta recargoladaen si mateixa fent
que necessitis tres anys de empadronament per poder accedir a permis de treball amb el qual
necessitaras anar renovant sempre que tinguis contracte de treball, per així aconseguir el permís de
residencia (que el primer serà d'un any). Es queixen de que molts han tingut que pagar als diferents
empressaris perquè els contractesin.
Proposen que ja que han de pagar, fer-ho a la propia Seguretat social per així aconseguir els sis
mesos que necessiten. Proposen que el permís de residencia sigui de dos anys per poder permetre's
tornar al seu país a visitar la família i no jugar-se-la després a no poder cotitzar aquest 6 mesos
mínims que es requereixen per a poder sol·licitar el següent any de residència.
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La comunicació del moviment fer-ho en els àmbits petits
Formar la comissió juridica (S'APROVA) arrel de la llei que no entenem i moltes d'altres que ni
les sabem qu vindran. Es reuniran al final de l'assemblea
Com articular la denuncia de la No violencia?
Qui es part del moviment 15M i qui no? Hem d'excloure a la gent?
El dret de la paraula no ha d'estar condicionat pel do de la paraula.
El defecte de les votacions, si es decideix desprès que passa si es canvia d'opinio, no....
Modificar les votacions si es fa Si/No i despreses debat, potser primer debat per clarificar
conceptes.
Si a les propostes individuals però s'han de mirar abans. Per tant les del dissabte en lareunió de
Barris com queden?s'aproven?
S'explica ue sí que es volia baixar la pancarta del campanar
Proposta accions en els edificis publics --> portar-ho com a proposta a l'assemblea de pl.
Catalunya
Importancia de les propostes del torn obert
es pot tornar a decidir si ja esta aprovada una proposta?
Reflexió: Estem anant a “salto de mata” estem aprenen i intentar que les propostes per portar en
una assemblea de baris fer-ho dues assemblees abans.
La carta de presentació de minims en el poble dona opció a que les comissions es treballi i es
pot presentar despres de l'estiu.
Recordar que som un moviment social que es treblla en comissions i amb l'assemblea. Les
comissions estan obertes a que participi tothom i la assemblea ha de ser participativa.
9/07 a les 9 del mati taller de massatges al ateneu llibertari C/Coloreu 82

S'acaba l'assemblea amb la cantada de la sardana: La puntaire

