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ACTA ASSEMBLEA CASC ANTIC DIMECRES 29 DE JUNY 
 

Comença l'assemblea cap a les 20:10 amb la presència d'unes 70 persones. 

Costa trobar moderador i persones que prenguin acta, però es fa. 

 
1 ORDRE DEL DIA 

Hi ha diverses propostes per a modificació d'ordre del dia: incloure actualitat Plaça Catalunya / negociació / què fer amb 

gent que no vol marxar; proposta de començar pel punt 4 de l'ordre del dia (comissions). 

S'acaba decidint mantenir l'ordre programat, posat que el punt 4 és molt ampli i hi cap la majoria de les propostes noves. 

S'aprova un primer punt previ breu per anunciar i recordar mobilitzacions urgents. 

 
1.5 MOBILITZACIONS URGENTS 

- 20, 21 juliol: tindrà lloc el debat definitiu del pressupostos de la Generalitat; acampadabcn planteja doncs com tornar al 

Parlament després de tot el succeït el 15 de juny; demà dia 30 de juny tindrà lloc a la UB del Raval una assemblea per 

preparar-ho i s'hi invita als barris; es llegeix la proposta d'acampadabcn per tal de portar-hi la opinió dels barris: 

             dia 20: dia d'acció als barris, que acaben trobant-se a St. Jaume (símbol Generalitat); 

                        s'acampa a Arc de Triomf 

             dia 21: es fa assemblea massiva per fer pressupostos alternatius als de la Generalitat; 

                        ocupació temporal de lloc simbòlic i concert politic (possilitat per a financiació barris) 

Es debat l'assumpte. Hi ha principalment dues corrents: qui no està d'acord amb les accions previstes pel dia 21 ("no cal 

canviar l'estratègia del dia 15 de juny", "no anar al Parlament seria mostrar por", "el dia 15 va servir per què no ens 

prenguin per hippies", "fer pressupostos és més complicat i menys polític que mirar d'aturar el Parlament) i qui sí ("la 

mobilització lúdica és millor i convoca a més gent", "ha de ser quelcom d'inclusiu i obert, i el dia 15 vam ser pocs", "a 

confrontació física no guanyarem"). 

Per tant no es pot, com a assemblea, recolzar ni rebutjar la proposta. Hi ha una proposta de portar a l'assemblea del dia 

30 de juny un acord respecte al dia 20 de juliol i un desacord respecte al 21. Però hi ha qui diu que no és tan senzill, que 

entre totes dues postures hi ha plantejaments polítics de fons diferents i no es pot simplificar. 

Per tant, no es porta res de res. 

A continuación, los debates de forma más amplia: 

Se genera debate acerca de situación de Pz.Catalunya: 

• Se propone hacer asambleas de barrios una vez al mes, semana o cada 15 días en la Pz. 

• Se muestra desacuerdo en negociaciones realizadas para abandonar la plaza: no tenemos que negociar. 
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Es debat l'assumpte manifestació 20-21 juliol: 

•  Se ha pasado de un bloqueo de los diputados a movilizaciones simbólicas: no se deberían realizar 

movilizaciones meramente mediáticas, sino de conciencia. 

•  La convocatoria no debería salir de pz. Catalunya, sino de trobada de barris.  

•  No cal canviar l'estratègia del dia 15 de juny. Querer no ir al Parlament es aceptar lo que se ha dicho acerca 

del 15J: Con la manifestación del 29J se ha demostrado que no tenemos miedo: se debería ir al Parlament.  

•  Manifestación de estar más de acuerdo en realizar acciones más en consonancia al 15M: Si convertimos las 

movilizaciones a un acto festivo, se desmontará la fuerza que hemos conseguido.  

•  Manifestación de estar de acuerdo con propuestas de pz. Catalunya(nombradas al inicio): Es de un gran 

contenido hacer debate político acerca de presupuestos alternativos, por lo que acuerdo con acto lúdico. Ha de 

ser quelcom d'inclusiu i obert, i el dia 15 vam ser pocs. 

•  Las convocatorias más potentes han sido con actos lúdicos (excepto 27M desalojo Pz.Cat): No de acuerdo con 

confrontación directa. A confrontació física no guanyarem. 

•  Primero se ha de cohesionar la propia asamblea : acordar contenidos mínimos. 

•  No se ha de ir a medias: aprobar / debatir presupuestos con muchas personas es inviable. Fer pressupostos és 

més complicat i menys polític que mirar d'aturar el Parlament 

•  La agenda la marcamos nosotras/os. 

•  No se ve claro el tema del concierto: se han de realizar acciones con un por qué, con un sentido. 

•  Propuestas de acciones para el día 20: de acuerdo, propuestas de acciones para el día 21: si se va, se va; si 

no, no. 

•  El 15M no alejó a la gente, la acercó. Se ha de comenzar a tener discursos propios, porque si los discursos se 

realizan para contentar a La Vanguardia, nos buscamos escaños en partidos políticos. 

- dijous 30 de juny: Marxa reivindicativa des de l'Hospital del Mar fins a Can Mas amb motiu de les retallades/ERO/etc a 

l'Hospital: cita allà a les 18:00. 

 

divendres 1 de juliol: es queda a les 9:00 al Forat o a les 9:30 a Sant Jaume per anar a protestar contra la presa de 

possessió del nou govern municipal. 
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2 ORGANITZACIÓ 
 
2.1 CONSENS / VOTACIÓ 

 

Hi ha una primera proposta preparada per un company: 

   les decisions es prenen per votació en assemblea, oberta a tothom major d'edat 

   tothom pot demanar i exercir la paraula 

   tothom pot proposar un tema i fer que l'assemblea es pronuncii per votació 

   tothom pot proposar una acció col·lectiva i demanar voluntaris per portar-la a terme 

D'altres opinions: 

• fer com a Plaça Catalunya: plantejat un tema, es vota (no en sentit numèric: aixecar la mà com a expressió 

d'acord amb la proposta) "a favor", "en contra" i "debat"; si hi ha majoria molt clara sobre una de les dues 

primeres, es decideix; si no, es torna a debatre, es proposa una petita comissió que ho treballi, etc. 

• no s'ha de votar; només val el consens 

• el consens no és unanimitat: és saber cedir quan estas en minoria clara, i és que quan estàs en majoria fas el 

possible per integrar a la minoria 

• davant d'una proposta: millor que aixecar mans, que qui no està d'acord ho digui 

• el consens afavoreix confiança mútua; avui cedeixo jo i et recolzo, demà viceversa 

• es planteja el problema de què fer quan el consens és només apparent 

• perill de l'assemblea: sovint parlen els menys tímids, mentre d'altres no ho fan; millor per tant no votar 

• Hacer deberes, pensar durante la semana, apuntar las ideas y pasarlas para colgarlas en el blog. 

• Modelo de toma de decisiones de pz. Catalunya: a favor, en contra, debate, en caso de debate y que el tema 

necesite más tiempo, se puede tratar en grupos de trabajo y debatir en otra asamblea. 

• Seguir utilizando consenso como hasta ahora y sólo cuando se enquista o complique, votación con manos. 

• En asambleas anteriores hemos demostrado que somos capaces de debatir. No votación si se encalla, sino, 

seguir trabajando temas desde otros lados.  

• la función de la asamblea es formativa : aprendemos de los otros/as, por eso consenso. 

• ¿cómo llegamos a un consenso? Votar no ha de quitar ni consenso, ni debate, se puede realizar una mezcla. 

Al final, gairebé tothom defensa el consens, però hi ha interpretacions diverses. S'acaba aprovant seguir com fins ara, per 

consens, però -malgrat les peticions explícites de vàries persones al respecte- no es fa explícit el funcionament concret. 
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2.1 ORGANITZACIÓ 

Diferents opinions que es van sentir: 

• proposta de creació d'una comissió temporal (d'unes dues setmanes de duració) que treballi aquests principis 

organitzatius 

• Propuesta mínimos organizativos de Ignasi: 

- l'assemblea és horitzontal i sobirana 

- cal que el moderador faci la seva feina: respectar l’ordre del día, prioritzar alusiones (s’ha de evitar la conversa 

entre dues persones) amb respecte pel conflicte 

- l'assemblea no pretén ocupar el lloc de cap associació del barri: només representa els qui hi son 

- no pot ser portaveu de l'assemblea ningú que no hi hagi sigut designat per la mateixa, ni que estigui en 

qualsevol partit / sindicat / associació  

• la definició del objectius polítics és inseparable de la forma d'organització 

• l'assemblea és autònoma, anti-capitalista i horitzontal, com a minim 

• podríem plantejar temes sobre els quals fer una dinamització (xerrades, debats, projeccions) abans d'enfrontar la 

decisió corresponent (il·lustrar el capitalisme abans de decidir si l'assemblea es defineix com a anti-capitalista, 

etc: informació abans de decisió 

• sobirania sí, però cap representant 

• es proposa que hi hagi una pissarra gran en la qual s'escrigui l'ordre del dia per qui no hagi pogut mirar-se'l al 

web, o per qui arribi nou 

• proposta d'una jornada per decidir millor: no treballar sota pressió per qüestió de dates o horari 

• comunicació: no s'ha de tornar a repetir el cas de la primera acta de la setmana passada, en la qual s'hi va posar 

que hi havia provocadors dins de l'assemblea que van impedir arribar a acords; això es pot discutir per mail o en 

persona, però no s'ha de penjar a la web 

• treballar als barris, recórrer els barris 

• testimoni d'una persona que se sent emocionada perquè va estar a les lluites dels anys 70, i portava molts anys 

esperant que alguna cosa així succeís 

• en quant a la definició del caràcter de l'assemblea: l'assemblea és trobada i, per tant, és política; no hi ha pressa 

per que l'assemblea es defineixi políticament; és millor polititzar allò concret que allò abstracte; per tant, és més 



  Acta Assemblea Casc Antic Dimecres 29 de Juny 

 5
 

urgent i important definir la manera de decisió; en quant al que s'ha sentit sobre això, el debat no hauria de ser 

tant consens-votació com consens-majoria; també s'han de tancar explícitament els punts, de manera que tothom 

tingui clar quina ha estat la resolució. 

• Próxima asamblea dedicarla por entero a la coordinadora de barrios. En este sentido se propone realizar una 

comisión para tratar el tema y en la próxima asamblea presentar propuestas concretas. 

• No ir siempre a expensas de lo que se diga en Pz.Catalunya. 

• El punto de definirnos políticamente y de tener unos principios organizativos es prioritario.  

• Propuestas políticas:  

- anticapitalistas 

- sistema político no nos representa 

- barrio libre de deshaucios 

- derecho a ciudadanía por vivir en un territorio. 

• Propuestas actos de desvergüenza de abuso de utilización de medios constatado, evidenciando que nos 

hemos dado cuenta. 

• Se ha de cuidar el espacio: venir a decir nombres y apellidos y partidos, sindicatos, etc a las que pertenecemos 

lo contamina. 

• Mirar si hay puntos que hayan creado consenso y avanzar. Definirse como anticapitalista, sí, pero que sea algo 

interiorizado , hemos de actuar como tales, más que usarlo como una bandera. 

De acuerdo con puntos organizativos propuestos por Ignasi (Mínimos organizativos). Se procede a aprobarlos: 

1.  l'assemblea és horitzontal i sobirana: APROBADO. 

2.  cal que el moderador faci la seva feina: respectar l’ordre del día, prioritzar alusiones (s’ha de evitar la conversa 

entre dues persones) amb respecte pel conflicte: APROBADO 

3.  l'assemblea no pretén ocupar el lloc de cap associació del barri: només representa als qui hi son: APROBADO 

4.  L’assambea es un canal de participació en un movement molt mes gran.  

S’aclareix el següent:  

- L’assamblea es autónoma: la toma de decisions no es fan desde Pz.Catalunya. 

- Es fan accions desde barri, pero també a nivel més gran. 

- No puedo decidir si formo parte de esa superestructura (refiriéndose al movimiento 15-M)  si no se define cómo 
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es. 

Se define que la asamblea es autónoma; cómo nos relacionamos con el resto de asambleas y con el 15-M, 
esperamos a decidir junto con  el tema de la coordinación entre barrios.   

 

5.  no pot ser portaveu de l'assemblea ningú que no hi hagi sigut designat per la mateixa, ni que estigui en 

qualsevol partit / sindicat / associació  

Debate de contacto con instituciones o prensa: 

• Contactos con instituciones o medios de comunicación: no se ha de tener ningún contacto que no haya sido 
consensuado por la asamblea. 

• El contacto con Instituciones o medios de comunicación debe ser nulo, ni siquiera a título individual,  para no 
inducir a la verticalidad. Los líderes son contradictorios con actitud asamblearia y la horizontalidad.  

• Opinión de que se ha de distinguir entre contacto con institución y con prensa: algunas veces, la prensa puede 

ser una herramienta. 

• Si el mensaje es la autoorganización, esta se ha de mover por estructuras autoorganizadas y asamblearias, la 

prensa no funciona así. 

• ¿Cómo se define un portavoz? 

• Acta como única portavoz.   

Aquest punt queda a debat: NO APROBADO. Por no llegar a consenso sobre si se puede intervenir o no a título 

individual. 


