
ACTA ASSEMBLEA 8 DE NOVEMBRE 

 

Ens trobem a les vuit a la plaça iniciant una cassolada de deu minuts. 

Comença la reunió amb la presentació per part de la Mª José de les 

persones que prendran torns de paraula(Jordi) i acta(Roser). 

Recordar els signes d’expressió de l’assemblea i presentació de 

l’ordre del dia: 

1.        Acció 

2.        Barris i pobles  

3.        #15o  

4.         Assemblea Nacional Catalana 

5.         AMPA Maquinista  

6.         Comissió 20N 

7.         Salut 

8.         Proposta formació grups de treball 

9.         Ateneu Harmonia 

10. Jornades de curro a la Gordi 

11. Suport Mutu 

12. Laboral 

13. Torn obert de paraula 

14. Homenatge a Montserrat Roig 

 

S’aprova l’orde del dia per unanimitat. 

L’assistència a l’assemblea és d’unes 80 persones. 

 

1. Barris i pobles 

 Resum de la trobada del dia 4 de novembre:  

- 11 de novembre: vigília a la plaça Gornal. Informació 

Assemblea Plaça Catalunya 

- 18 de novembre: 5 de la tarda a plaça CatalunyaAcció 

(habitatge). Preparació d’actes pel 20-N. 

- Divendres comença l’Acampada a plaça Catalunya. 

- 12 de novembre (dissabte): a les 17h Assemblea General a 

plaça Catalunya. Dijous a les 19h reunió dinamització per 

l’Assemblea. 



-  Proposta consulta popular pel març/abril: es trobaran dijous a 

les 18h al carrer del Hard Rock Café. 

- Propongotomalaplaza.net que les Assemblees deixem 

propostes. 

- Sant Andreu va plantejar el desencallament entre les 

comissions de plaça Catalunya i la coordinadora d’Assemblees 

de pobles. El Guinardó porta amb cert secretisme el treball que 

s’està fent. 

- Sobre el tema de la comunicació: sistemes d’emergència, 

intercomunicació, va faltar temps per debatre i s’ha proposat el 

tema. Falta per definir el telèfon d’emergència de Sant Andreu 

(millor dos telèfons) 

- La Guillotina La Carmela (el Carmel) està a disposició de qui la 

demani. 

- Es parla sobre la trobada catalana de viles i pobles i es comenta 

que el dia 3 de desembre hi haurà una nova trobada però 

encara no se sap el lloc. Es presenta una proposta des de Ca La 

Fou, que gira al voltant de la campanya del 20-N: proposen 

ocupar seus bancàries entre els dies 14 i 20 de novembre, 

quedar-s’hi una nit, fer fotos i vídeos i fer-ne difusió. 

 

2. ACCIÓ 

Des de la comissió ens comenten: els dimarts portem els llençols per 

penjar als balcons. Els dimecres de 19 a 20h. es pinten a la Gordi: es 

tracta de plasmar les nostres idees i les afirmacions respecte al que 

ens mou. 

Es presenten unes companyes de Tenerife que s’han acostat a 

l’assemblea: 

“estuve en Madrid el 15oct. Nuestro mensaje fué el de animar a crear 

eco-aldeas; personas más conscientes para cambiar nuestra forma de 

vida PERSONAS LINDAS Y CONSCIENTES. 

Nosotras llevamos adelante un proyecto de eco-aldea en Tenerife, 

muy valioso: animo a tod@s a plantearse esta posibilidad”... 

La companya ens ofereix una cançó d’amor. 

 

 



3. #15O 

L’Alex que ve de Nou Barris, amb l’alegria que dóna la notícia del 

dia(el jutge ha arxivat la causa de l’ocupació de l’edifici): 

¡NOS LO TENEMOS QUE CREER!!!!! 

No és una victòria d’un barri, d’un districte, sinó de tots plegats. 

Moltes gràcies St. Andreu! 

Agraïment a tota la col·laboració de la gent que ha pujat. Ho han 

passat molt malament; no ha dormit en tota la nit evidenciant tanta 

felicitat. 

¡El pueblo unido jamás serà vencido! Esto es una muestra de este 

poder. 

Lectura d’un manifest elaborat des del #15o; es pregunta si ens hi 

adherim: 

A l’atenció del Magistrat Miguel Angel Tabarés Cabezón, titular del Jutjat 
d’Instrucció nº6 de Barcelona 
En aquest temps d’incertesa, en què els drets socials es veuen amenaçats per 
la crisi global, un dret constitucional com el de l’habitatge no en queda exempt i 
és considerat una mercaderia. Tanmateix, l’accés a un sostre digne és una 
necessitat bàsica de les persones. 

Des de l’esclat de la crisi no hi ha dia que no es produeixi un desnonament. 
Sense comptar les que han perdut la seva llar per no poder pagar el lloguer, 
durant els darrers tres anys prop de 50.000 famílies han estat desnonades a 
Catalunya. De les 22 ordres que s’executen cada dia a Catalunya, 18 són a 
Barcelona, una de les províncies més afectades de tot l’Estat. 

Cal considerar que aquesta pèrdua massiva de llars es produeix en un país on 
no falten habitatges. Milers d’habitatges buits estan en mans d’entitats 
financeres, immobiliàries i grans propietaris que fan valdre el dret a propietat 
sense cap mena de límit social, esperant el millor moment per tornar a 
especular amb ells. Alhora, l’Estat espanyol és un dels estats europeus amb 
menys habitatge públic: l’habitatge en règim de lloguer social no arriba a l’1% 
del parc total i, recentment, INCASOL ha reconegut que a Catalunya hi ha 
3.246 pisos de protecció oficial buits, quan hi ha 45.000 famílies que estan 
inscrites al registre català d’habitatge protegit (vegeu comunicat de l’oficina de 
comunicació i premsa del Departament de Territori i Sostenibilitat, 26/09/2011). 
En resum, hi ha desenes de milers de pisos buits i de famílies desnonades, 
però pocs centenars de pisos públics on oferir reallotjament a les famílies més 
vulnerables que, a més, són gestionats de forma pèssima. 
En aquest context social, l’acció de reallotjament de famílies desnonades al que 
ja es coneix com edifici 15O, ocupat a Nou Barris per milers de manifestants el 
passat 15 d’octubre, cobra tot el seu sentit.  D’aquesta manera, fer efectiu el 



dret a l’habitatge donant vida a pisos en mans de la banca que porten anys 
buits, en aquest cas 5 anys, esdevé una pràctica més que legítima. Evidenciar 
que hi ha un problema real de conseqüències dramàtiques a través de l’acció 
col·lectiva ens ajuda a plantar cara a aquesta situació i està sent un detonant 
per recordar a les institucions públiques que el dret a l’habitatge és un dret 
constitucional pel que han de vetllar. 

Volem una Barcelona lliure de desnonaments per motius econòmics i on l’accés 
a un sostre digne sigui considerat un dret fonamental. Per tot això, les entitats 
sotasignants: 

1.   Posem de manifest tot el nostre suport a les famílies que estan vivint a 
l’edifici 15o. 
2.   Demanem que no s’acordi el desallotjament de les famílies que hi 
viuen ja que considerem que cal fer una interpretació del Codi Penal i de 
la Constitució Espanyola d’acord amb el context de crisi econòmica i 
d’accés a l’habitatge actual, així com considerar la situació d’estat de 
necessitat en què es troben les persones desnonades que hi viuen. 

 

Ens hi adherim per unanimitat. 

Pren la paraula un company de la comissió de Suport Mutu que en 

nom d’en Matías, present al seu costat, ens comunica la resolució 

favorable per part del consorci de l’habitatge d’atorgar-li un pis de 

lloguer assequible. 

Queda pendent però la condonació del deute amb Caja Madrid. 

Pren la paraula una veïna que exposa que té problemes de sorolls a 

casa seva, i que desitjant denunciar-ho en audiència pública, es troba 

que aquesta només té lloc cada sis mesos. Declara que és una 

vergonya. 

 

4. ASSEMBLEA NACIONAL CATALANA 

Els companys que van anar a l’assemblea  comenten que fóra una 

bestiesa que dos grups que volen crear futur estiguessin d’esquena... 

han estat d’acord amb que és interessant que les dues assemblees 

estiguin conectades... 

      *el primer acte que han fet a Sant Andreu és parlar del centre 

català de negocis. 

Es comenta que la directa ha tret un article explicant que gent d’aquí, 

cada any fa una evasió fiscal per valor de 16000 milions d’euros. 

Se li comenta que es pot fer un grup de treball... 



      *m’agradaria que aquest tema es posés a debat. 

      *es pot afegir a la llista(llarga) de temes de debat. 

(*) intervencions de membres de l’assemblea. 

 

5. AMPA LA MAQUINISTA 

L’Imma i el Ricardo que porten els seus fills als barracons-escola ens 

exposen la situació: 

Estan reivindicant un edifici; falten infraestructures des de fa quatre 

anys...  ni tan sols tenen solar! 

No es pot consensuar cap acord, sembla ser que a St. Andreu no hi 

ha lloc?! 

Actualment hi ha 200 nens escolaritzats en els barracons. Cada dijous 

a 2/4 de 6 de la tarda es troben davant de l’ajuntament per 

protestar.El dia 26 de novembre al parc de la Maquinista “DIA 

MUNDIAL DELS BARRACONS”. Tothom té dret a un ensenyament 

digne: els nens han de fer torns per dinar, per fer us dels espais; 

meravelles per encaixar assignatures amb espais, pati inundat quan 

plou... 

NECESSITEM QUE ENS RECOLZEU I EN FEU RESSÒ! 

Gràcies. 

 

6. COMISSIÓ 20N 

S’informa sobre els actes del passat cap de setmana, i que a causa de 

la pluja només es va poder fer un debat a la plaça. 

Agraïments a la Gordi, a l’A.VV, a l’Ateneu Llibertari del Palomar i a 

les companyes de les fotocòpies i dels cartells, a les companyes de 

so. Remarcar la alta participació al voltant de la xerrada sobre el 

documental 15M i dels debats del diumenge malgrat la pluja. 

Aquest cap de setmana farà bo. Es demana a les comissions que 

vinguin al punt d’informació perquè hi fa falta suport. 

Des de la gestió del correu de l’assemblea es comenten les següents 

propostes: 



- Acampada informativa l’11/11/11 

- L’assemblea del Carmel proposa acampar. 

- Iniciativa per fer un diari del 20N 

- Des de Madrid, proposen a partir del 12N recull de propostes 

ciutadanes. 

 

7. SALUT 

La darrera reunió va tenir lloc al casal Angel Pestaña el dilluns 7 a les 

19h. 

La FAV també feia reunió al mateix dia i a la mateixa hora. Hi ha 

recels entre les comissions de salut i les entitats veïnals. 

(En aquest moment el número d’assistents a l’assemblea és d’unes 

80 persones) 

Proposta d’ocupació de l’hospital Vall d’Hebron pel 26 i 27 de 

novembre: es tracta d’acampar al vestíbul des de les 12h del dissabte 

fins les 12h del diumenge. 

És només una proposta que es trasllada a les assemblees perquè es 

defineixi. El motiu seria arreplegar totes les lluites i reunir-les el 

mateix dia al mateix lloc. 

Sobre si s’està d’acord amb l’ocupació, l’assemblea diu de si però no 

hi podrà participar per coincidir amb la festa major. 

 

*Es demana una persona que s’afegeixi a les dues que ja assistiran a 

la trobada de barris i pobles el 25 de novembre: la Llum s’afegeix al 

grup de representants. 

* Es recorda que fa falta una proposta clara per la propera reunió. Fa 

falta que es defineixi o es porti a debat: fa falta personal i ganes de 

fer-ho. Crear un grup de comunicació externa que es posi en contacte 

amb comunicació. 

* Es demana quines persones s’encarregaran de la moderació en la 

propera assemblea: l’Arnau, en Quim i en Jaume aixequen la mà. 

 

 



8. PROPOSTA D’EQUIPS DE TREBALL 

Proposta personal d’un company que presenta quatre línies a seguir: 

a. Redactar una denúncia pel fet d’infringir la declaració dels drets 

humans en el tema  salut. 

b. Una denúncia perquè les lleis no compleixen la Constitució: 

proposta de canvi de llei; accions. 

c. Equip de treball que busqui el suport dels comerços pel 

repartiments de la propaganda. 

d. Grup de treball amb proposta de llei electoral perquè les 

properes eleccions tinguem una postura clara: no hem pogut 

donar una alternativa. 

Tots els equips estan enfocats a ajuntar-se als grups de treball que ja 

hi ha a Barcelona. 

*Es comenta que les interessades en aquestes propostes es trobin al 

final de l’assemblea. 

 

9. ATENEU HARMONIA 

La Comissió de Cultura recorda que fan d’enllaç entre l’assemblea i 

l’Ateneu Popular:  informa que segueix pendent la resposta del 

regidor Ramon Blasi al requeriment de la Federació que considera 

indispensable el posicionament favorable de l’actual districte a la 

proposta de gestió de l’equipament de la Fabra i Coats conegut com a 

casal de Barri (Poble?). 

Van dir que trucarien la mateixa setmana de la presentació del 

requeriment, però se’ls ha hagut de “perseguir” per aconseguir una 

reunió pel dimecres 9 de novembre. 

 

10. JORNADES DE “CURRO” A LA GORDI 

 

Es convoca per a aquest cap de setmana 12 i 13 de novembre un 

intensiu per endreçar i donar noves sortides a l’espai. 

Es plantegen equips de treball i es demana la interacció del poble. 

L’horari serà de les 10 del matí fins les dues del migdia; descans per 

dinar, i de les quatre de la tarda fins les vuit del vespre. 



Coincidència amb les xerrades a la plaça. 

11. SUPORT MUTU 

 

Una companya ens exposa les necessitats de les persones que viuen 

a l’edifici #15o: 

Fan falta piques de lavabo, neveres, rentadores, estufes, sabó, 

productes de neteja, paper higiènic... 

Hi ha una noia embarassada de bessons, no tenen gairebé res, ni 

armaris. 

Es proposa quedar dijous a les sis de la tarda a la plaça per recollir 

material i pujar-lo directament en furgonetes o bé guardar-lo de 

moment fins que es pugui pujar. 

Una altre company demana que es llegeixin les pàgines web 

d’”afectados por la hipoteca” i de 500x20 per no oblidar-nos de donar 

suport als afectats pels desnonaments. 

Es demana solidaritat. 

Sobre el tema de les encausades per les multes: s’està seguint el 

procediment de fer les al·legacions al districte; la Comissió Jurídica de 

Barcelona ja està fent tràmits. Es demana que les entitats veïnals 

facin d’intermediàries perquè es puguin retirar les multes. 

Idea d’engegar un parell de campanyes: 

- per què no es poden enganxar cartells? Si ells ho fan dues 

vegades l’any... 

- enganxar cartells-multa. Fer visible l’opressió que s’està fent en 

aquest sentit. 

 

 

12. LABORAL 

 

Han preparat un acte per la festa Major, el dia 26 a les sis de la 

tarda, debat sobre l’atur. 

Prendre consciència. Idea de fer una performance. 



Per una altra banda s’està fent un llistat d’empreses de Baró de Viver 

per anar a visitar-les. Xarxa de solidaritat entre les empreses; 

s’accepten idees. 

S’ha apuntat nous membres a la Comissió de Laboral, felicitats. 

 

*informació sobre la proposta d’una excursió organitzada des de 

l’esquerra de l’Eixample per anar fins a la Jonquera el dia 26 de 

novembre per protestar contra l’explotació sexual. 

 

*informació sobre la visita a la Trinitat de tres agents vestits de paisà 

manifestant l’interès perquè un parell de persones anessin a parlar 

amb la cap de la Guàrdia Urbana (o eren els mossos?). 

 

13.TORN OBERT DE PARAULA 

    *El dia 21 de juliol em van identificar a la sortida del metro i m’han 

posat una multa de 500€; existeix una adreça de correu perquè 

tothom que es trobi en el mateix cas s’ajunti per veure com tractar-

ho: 21j@gmail.com .A la gent de la borsa i del parlament també els 

han arribat multes. Es fa una al·legació a nivell legal, algunes són 

acusades per la via penal i no administrativa. Calen jornades de 

formació antirepressives. 

El dia 17 vaga general d’universitats: des de l’Autònoma s’està 

preparant una setmana de vaga. 

    *A la Trinitat, a les antigues cases dels funcionaris de presons on 

hi viuen diverses famílies, s’hi han presentat representants de “l’ordre 

públic” per notificar-los que demà a les 10h. els llençaran les seves 

pertinences. Carrer Pare Pulgar nº 115. 

    *Recordar una vella reivindicació: pressupostos participatius. 

L’administració local està tancada a aquest tema. 

    *L’aspecte més internacional del Moviment: un amic de Sant 

Francisco em comenta que la repressió enforteix encara més el 

Moviment. Una pancarta que portaven a Washington “els nostres 

problemes provenen de la nostra acceptació d’aquest sistema podrit”. 

mailto:21j@gmail.com


Lisboa: l’ajuntament ha fet fallida i proposa tancar un dia a la 

setmana; 20% de disminució dels sous dels funcionaris. 

    *recordar que hi ha la proposta de quatre grups de treball. 

     

HOMENATGE A MONTSERRAT ROIG 

Dona d’esquerres, feminista i gran escriptora, morí prematurament fa 

20 anys. 

La Cristina Lanau que ha participat en l’homenatge que se li ha fet a 

la biblioteca de can Fabra, torna a llegir uns fragments a la plaça 

acompanyada d’en Fernando. 

    *hi ha llibres que només llegeixes una vegada i llibres que creixen 

amb tu: la pots rellegir sabent que el que hi trobaràs és molt més del 

que vas descobrir. 

El millor homenatge és llegir-la. 

La Cristina i el Fernando ens deleixen amb una lectura preciosa. 

 

Moltes gràcies a totes per la vostra assistència i ens veiem el cap de 

setmana a la plaça! 

L’assemblea s’acomiada a ¼ d’onze de la nit. 

 

“Creiem que la vida ens duu a la literatura i, al capdavall, 

descobrim que és a l’inrevés: la invenció, la fabulació, és a 

dir, la mentida, ens retorna una mica de veritat.” 

                                                       Montserrat Roig. 

 

 

 

 

 


