
Acta de l'assemblea del 10 d'agost del 2011
 
L'ordre del dia:
 
1.- Com actuar davant la presència policial durant les assemblees
2.- Proposta de la campanya d'insubmissió electoral
 
1. Com actuar davant la presència policial durant les assemblees
 
Es comença explicant el que va passar la passada assemblea amb la intervenció de la 
policia durant una detenció per que la gent nova conegui els fets. S'enfoca la discussió si les 
actuacions de la policia poden aturar l'assemblea i com aquesta ha de respondre davant de fets 
com els ocorreguts la setmana anterior
Es comença la discussió i es comenten diferents aspectes:
-Es comenta que no es vol que la policia pugui aturar l'assemblea
-Es considera una provocació per part de la policia
-Es comenta que valdria la pena valorar cada cas que es pugui donar. En aquests sentit es 
comenta també que seria bo conèixer primer el que ha passat en cada cas. Es planteja la 
possibilitat que una forma d'actuar seria preguntar directament a la policia que passa
-Es comenta que l'acció policial al barri es fa amb criteris racials i classistes
-Es comenta que l'actuació d'enfrontament de l'assamblea davant la policia no sempre s'enten 
en tot el col·lectiu d'immigrants
-Es comenta un cas de Madrid on la pressió veinal va impedir una detenció
-Es comenta la poca implicació dels col·lectius d'immigrants del barri dins l'assamblea. Es 
comenta la necessitat de buscar formes d'implicar-los
-Es comenta la possibilitat de fer un cartell contra les redades racistes
-Es comenta la necessitat de disposar d'un mínim d'informació respecte al tema. Una persona 
del col·lectiu ENREDADAS(?) comenta algunes actuacions que es fan per evitar detencions, 
principalment per gent sense papers, com són mantenir una xarxa de telèfons o utilitzar 
mocadors vermells com a senyal d'avís davant la presència policial
-Es comenta que també cal treballar casos de violència com poden ser les baralles que es 
puguin produir a la plaça per veure com podem actuar
 
Es proposa i s'aprova com a mètode d'actuació davant casos similar que un part de l'assamblea 
s'acosti a preguntar els motius de la detenció, identificació,.. i analitzar la resposta. En cas que 
la resposta no sigui satisfactòria o que el comportament de la policia sigui inadequat es faci 
algun acte de protesta en aquell mateix moment
 
Es proposa i s'aprova crear una comissió o grup de treball per recollir informació sobre el tema, 
amb la possibilitat de coordinar-se amb altres barris per ampliar la informació i també per fer un 
cartell
 
2.- Proposta de la campanya d'insubmissió electoral
 
Es presenta de nou la proposta
Es planteja el debat sobre la base de com s'actuarà de cara a les eleccions del 20N. Es 
comenta que està obert a altres alternatives i que durant el setembre es presentaran altres 
alternatives que poden ser molt diverses
Es comenta que no es convenient entrar en aquests debat sense haver discutit els mínims 
polítics prèviament



Es comenta que no es veu el moviment capacitat per dedicar tant d'esforç en una campanya 
tan gran que requereix molta implicació a diferents nivells. Es considera més convenient 
dedicar els esforços en treballar altres aspectes a nivell de barri
Es proposa continuar treballant en la proposta però surt molt poca gent per  implicar-se
Es comenta que podria portar-se la idea a la propera reunió de coordinació de barris del 
setembre
 
 
 
 


