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ACTA DE ASSEMBLEA CASC ANTIC 14 SEPTIEMBRE
[Nota: Se reordenan los temas para que tengan más coherencia y se añaden los textos referidos]

1. Cuestiones técnicas referentes a las actividades del sábado 17S

1.1 Homenaje a Marta Boada
Se retoma la propuesta de ocupar el espacio /solar para plantar un pino y poner una placa.
Este tema se deja para más adelante.
El 17S consistirá en plantar un rosal en el huerto.

1.2 Materiales
Cocina: Faltan cuchillos, tablas y tinas.
Pasacalles: Traer cacerolas.
Talleres: Traer bricks vacíos para hacer monederos reciclados.

1.3 Tareas
Se repartirán el sábado a las 11:00. Se llama a la participación.

2. Trobada de Barris 17S

Durante la asamblea no disponemos del acta de la reunión preparatoria (9 Septiembre) convocada 
por Eixample Dreta. Se tratan los temas tal y como los habíamos debatido en la asamblea anterior. 
Se decide acabar de detallar quien lee nuestro texto el mismo día 17 durante la paellada.

2.1 Tema comisiones
En la Trobada se leerá el texto del acta anterior (7 septiembre) referente al papel de las comisiones 
acampadabcn en relación a los barrios:

No hi ha acord sobre què ha de passar amb les comissions però sí sobre el fet que no poden seguir funcionant 
com fins ara. Es proposa que les comissions del 15M siguin publiques i que facin públics els llocs i hores 
de les seves assemblees. Quan es planteja la pregunta sobre si les comissions s’haurien de dissoldre o no, 
sembla ser que el sentir majoritari és que algunes com sanitat o educació sí que tenen sentit perquè estan 
duent a terme lluites sectorials. Tindria sentit que es mantingués un nombre mínim de comissions i serien 
aquelles que per les seves tasques no poguessin integrar-se en els barris. El moviment hauria de debatre 
quines comissions estratègicament haurien de continuar existint i s’hauria de garantir que aquestes es 
posessin al serveis de les necessitats del moviment, de la coordinadora de barris i de les assemblees de 
barri. Fins que es resolgui el paper que han de tenir les comissions, i fins i tot després de llavors, haurien de 
respectar el procés de descentralització del moviment. També haurien de mantenir les seves competències a 
nivells mínims i fer públiques les seves reunions. En cap cas haurien de fer declaracions públiques en nom del 
moviment i si ho fan no pot ser com a comissió del 15M. També proposem que les comissions que continuïn 
existint haurien d’elaborar un document on quedin clares les seves funcions i aquestes funcions haurien de 
ser consensuades amb la resta del moviment.  

2.3 Regularidad de las trobades y/o asambleas entre barrios.
Se debate la periodicidad sin llegar a un consenso.

2. 3 Papel de coordinadora, trobades y asambleas generales.
Se debate el tema. No hay consenso sobre la necesidad o no de una asamblea general, el lugar 
donde debería realizarse, su funcionamiento, etc.

Se acuerda participar de la propuesta de Raval para coordinarnos entre barrios. Dada la situación 
actual, nos parece más pragmática que la propuesta de Sants y se considera que una coordinación 
más compleja necesita de más recorrido.
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Propuesta de Raval: grup de treball interbarris de Barcelona

1)  Las assemblees de barri de la ciutat de Barcelona que així ho decideixin formaran un grup de treball 
ambl’objectiu de compartir de forma periòdica informacions, reflexions, propostes, etc...

2)  Cada assemblea decidirà el mecanisme de designació de les persones que assisteixin al grup de treball. No 
té perquè existir un límit de número.

3) Les persones que hi assisteixin podran tenir de forma simultània la condició de:

• Portaveus: per aquells casos en què l’assemblea presenta una proposta pròpia o té una posició definida 
respecte d’una proposta d’una altra assemblea.

• Observadors/enllaços: el seu treball consisteix en escoltar les propostes de les altres assemblees i 
fer les preguntes que creguin convenients. Si donen la seva opinió, hauran de deixar constància clara que 
és a títol personal.

4) El grup de treball no tindrà capacitat de decisió sobre les propostes presentades. Cada assemblea és en 
última instància la que decideix fer seva cadascuna de les propostes. No obstant, és missió del grup de treball 
explorar vies d’acord que puguin facilitar el posterior consens entre assemblees.

5) Excepcionalment, per raons d’urgència i només en casos concrets, és facultat de cadascuna de les 
assemblees nomenar representants amb capacitat de tancar acords sobre temes específics.

6) Per tal d’accelerar la presa de decisions, sempre que sigui possible, cada assemblea farà arribar a la 
resta les propostes que vulgui compartir per facilitar que puguin ser discutides per les diferents assemblees 
prèviament a la reunió del grup de treball.

7) Las reunions del grup de treball seran quinzenals. L’única facultat de decisió del grup de treball és avançar 
o posposar una reunió per raons d’urgència o de calendari. Aquesta decisió es prendrà per consens intern del 
grup de treball.

3. Convocatorias

3.1 Manifestación 18S
La asamblea se adhiere a la manifestación y se queda a las 18:30 para ir en grupo a Pl.Catalunya

3.2 Elecciones 20N
Tal como se había aprobado el 31/8, se podría presentar la propuesta de insumisión electoral en la 
Trobada, si el grupo de trabajo de insumisión electoral lo cree conveniente.

3.3 Movilización 15 Octubre
Seguimos trabajando con la idea de hacer la acción nocturna previa al 15O.
Se creará un grupo de trabajo para esa acción.

4. Texto de la comisión penal, pidiendo apoyo por posibles detenciones por el 15J.
Se hace lectura y se aprueba por consenso adherirse al comunicado.
también se recuerda que serán necesarios fondos económicos para los gastos judiciales de las 
personas que resulten imputadas. También se propone empezar a buscar apoyo entre asociaciones 
y entidades del barrio.

Des de la Comissió Penal, volem traslladar al Moviment 15-M la nostra preocupació pel fet de que en els 
darrers temps, han aparegut en els mitjans de comunicació  nombroses notícies en les que es dóna a 
entendre la imminent detenció i processament judicial de membres del moviment 15-M fruit de la protesta 
que va tenir lloc, el 15 de juny de 2011, a les portes del parc de la Ciutadella de Barcelona. Davant d’aquest 
fet i dels possibles processos judicials que es puguin iniciar, entenem necessari    que des de les respectives 
assemblees, es prevegi aquest fet. Això inclou un debat en el que valori el recolzament a les persones 
encausades i es valori la seva criminalització com un procés d’instrumentalització política dels processos 
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judicials i com a un intent de criminalització de tot el moviment del 15-M per desprestigiar-lo i dividir-lo. 
Igualment, aquesta iniciativa podria respondre a un intent d’eradicar un moviment massiu que esta alçant una 
veu critica contra l’actual sistema econòmic i polític i contra les retallades generals. 

Segons els mitjans de comunicació, el conseller d'Interior del Govern de la Generalitat, Felip Puig i el 
magistrat de l'Audiència Nacional Eloy Velasco estan impulsant, amb la col·laboració de la Fiscalia General 
de Catalunya, aquesta operació. També cal saber que està tenint un paper decisiu en aquella investigació 
una  entitat tant antidemocràtica com Manos Limpias, responsable de la querella criminal que hauria donat 
lloc a aquest procediment judicial.

Des de la Comissió Penal, ens preocupa molt particularment el fet de que aquests processos judicials, podrien 
tramitar-se davant de l’Audiencia Nacional, tribunal altament criticat per diferents organismes jurídics i de 
drets humans, per haver prescindit de les garanties legals i per estar francament influïts per interesso politics 
o d’Estat,  i en tot tribunal hereu  del 'Tribunal de Órden Público' franquista (TOP).

Segons els mitjans de comunicació, les persones que podrien ser encausades, ho serien per “delictes 
contra les Institucions de l'Estat”, delicte que no ha estat mai aplicat a les múltiples protestes esdevingudes 
davant dels diversos parlaments autonòmics, el Congrés dels Diputats o el Senat. Prova de la possible 
instrumentalització política d’aquests delictes és l’antecedent històric del 1983 quan, una multitud de militants 
de Convergència Democràtica de Catalunya, congregats davant de les portes del Parlament, va protagonitzar 
una contundent protesta, contra els diputats del Partit dels Socialistes de Catalunya. Aleshores, els dirigents 
convergents no van fer cap referència a la honorabilitat d'una de “les màximes institucions del país”. En tot 
cas, la aplicació d’aquest tipus penal sotmet a les persones encausades al risc de ser condemnades a penes 
molt altes i del tot desproporcionades en relació al caire eminentment pacífic de les protestes del 15-J.  

La Comissió Penal, doncs, insta a que el Moviment 15-M que ja s’ha posicionat en d’anteriors vegades en 
contra de la actuació del govern i dels agents policials, prengui en consideració les conseqüències de llur 
actuació, que aquesta vegada es materialitza en el possible encausament de varies persones del moviment.  

Entenem en tot cas que s’hauria de preveure la convocatòria en un lloc i indret concret per protestar 
posicionar-se contra la repressió de les persones del 15-M que puguin ser encausades. Igualment us 
proposem la aprovació d’un comunicat que reculli la posició unitària del moviment i us fem a mans una 
proposta de text per a ser debatut i esmenat pel moviment.

4. Otros
- Se propone abrir en la próxima asamblea el debate sobre fuerza policial.
- El grupo de trabajo del campeonato de fútbol sugiere montar una barra para recaudar fondos.


