
Assemblea de barri Casc Antic, dimecres 7 de setembre, 2011

Ordre del dia:

1.- Proposta organitzativa per al moviment provinent de l’assemblea de barri del 
Raval

2.- Trobada de barris del 17/9

3.- Proposta del Raval de treball conjunt dels barris de Ciutat Vella

4.- Activitats del barri de Casc Antic

5.- Calendari de convocatòries i accions

1.- Proposta organitzativa per al moviment provinent de l’assemblea de 
barri del Raval

Es llegeix proposta d’espai d’inter-barris del Raval. Es comenta que és una proposta 
més laxa que la del barri de Sants. Si el dia 17 no s’aprova de manera definitiva la 
de Sants aquesta proposta podria servir per anar articulant els barris fins que hi hagi 
un solució més “definitiva”. Es demanen voluntaris/es de l’assemblea de Casc Antic 
per anar a l’assemblea convocada el divendres 8 de setembre al carrer Padilla 210 
per preparar l’ordre del dia i la dinamització de la trobada de barris del dia 17. Hi 
aniran com a mínim 3 companys/es de Casc Antic. Faran la proposta que s’inclogui a 
l’ordre del dia el paper de les comissions en el procés d’articulació del moviment, la 
regularitat de les trobades de barris i el paper/freqüència de les assemblees 
generals.

2.- Trobada de barris del 17/9

Entre altres temes a debatre de cara a aquesta trobada sorgeixen el paper de les 
comissions, la regularitat de les trobades i el paper/freqüència de les assemblees 
generals.

Es troben alguns problemes amb el paper de les comissions sorgides durant 
l’acampada a Plaça Catalunya. Es posa com a exemple un comunicat que va sortir 
des del moviment a Madrid en què s’agermanaven els indignats de Sol amb els 
indignats d’Israel. Malgrat que vàries associacions en solidaritat amb Palestina han 
escrit documents denunciant que els indignats israelians no han criticat el sionisme, 
l’existència de l’Estat d’Israel com a estat basat en ètnia jueva, l’ocupació a 
Palestina, l’apartheid, etc. es fa patent que hi ha comissions, com la d’internacional, 
que funcionen sense tenir en compte el treball que es fa des de la base. Es proposa 
portar document sobre Palestina a les assemblees de barri i que el posicionament 
sobre aquesta qüestió sigui fruit d’un debat a les assemblees i no de la iniciativa 
unilateral de certes comissions. 
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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/inter-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 es proposa 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.  

3.- Proposta del Raval de treball conjunt dels barris de Ciutat Vella

El Raval proposa que hi hagi un treball conjunt entre tots els barris del districte de 
Ciutat Vella (Raval, Gòtic, Casc Antic i Barceloneta). Es troba positiu treballar de 
manera coordinada amb els altres barris de Ciutat Vella però es considera que no 
hauríem de multiplicar assemblees ni reunions organitzatives. El treball conjunt 
hauria de ser en temes acotats. També es proposa una periodicitat mensual per tenir 
assemblees de districte, però no queda clar si seria en convocatòries especifiques o 
aprofitant la franja horària de les assemblees de barri ja en marxa. El Raval té una 
proposta d’activitats per al dia 18  i ens demanen que ens unim. Les activitats es 
presentaran durant la nostra assemblea de la setmana que ve.

4.- Activitats del barri de Casc Antic

4.1.  Paellada Indignada del dia 17 de setembre:

Es quedarà a les 11 del matí al Forat. Es crearà un grup per organitzar el dinar i la 
resta de gent anirà a fer un cercavila pel barri que transcorrerà aproximadament 
entre 11:30 i 12 hores. Es portaran megàfons i s’intentarà portar percussió per 
animar el cercavila. De les 12:30 a les 14:00 es farà una xerrada amb el títol, “Casc 
Antic Lliure de Desnonaments”, amb les intervencions de companys/es de la PAH i 
de 500X20. A les 14 es farà la paella popular/paellada indignada. A la tarda anirem a 
la trobada de barris. 

Materials i finançament: 
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- es farà un cartell que anunciarà totes les activitats (incloent la trobada de 
barris). Es queda el dimarts dia 13 a les 21:30 per anar a encartellar pel barri. 
Es demana que els cartells es facin en català i castellà.

- Hi ha 100 plats i gots. La resta es comprarà el mateix dia 17 al matí.

- Des de l’Hortet plantejaran la possibilitat d’aportar menjar.

- El dinar és gratuït però es posarà un “bote” per a que la gent pugui deixar-hi 
la voluntat.

- Es planteja la idea de vendre llaunes de cervesa i refrescos per un euro a part 
de les garrafes d’aigua que es duran. L’assemblea no té recursos propis i hi 
ha un grapat de companys/es que estan pagant de la seva butxaca despeses 
com fotocòpies per als cartells. Vendre les llaunes permetria recollir alguns 
diners per finançar activitats de l’assemblea de barri. Es fa un debat sobre si 
volem fer compra-venda i treure benefici en una activitat nostra o no. Com 
que la venda no es planteja amb ànim de lucre sinó per autofinançar-nos 
finalment es decideix que la venda de llaunes sí que es farà, que s’animarà a 
que la gent porti beguda de casa si vol i que més endavant tindrem un debat 
amb més temps sobre les fonts d’autofinançament. Les llaunes es compraran 
amb els diners que havien estat recollits per al megàfon. Un company posarà 
per adelantat els diners per als ingredients de la paella i se li retornaran.

- S’estan preparant també octavetes. 

- Es recorda que la setmana passada va morir la Marta, companya de 
l’assemblea. Des d’activitats informen que han pensat en fer-li un petit 
homenatge el dia 17: fer una placa i/o plantar un arbre en el seu record.

4.2. Campionat de futbol:

Es farà el dia 8 d’octubre. Dilluns vinent hi ha reunió per seguir preparant-ho al 
forat a les 18hores. S’ha pensat en organitzar menjar aquell dia per preu popular. 
S’ha de veure si l’assemblea del barri ho vol assumir i si es pot crear un grup de 
treball específic.

4.3. Proposta d’acció 

Es proposa acció que inclou tots els barris de cara a la mani del dia 15 d’octubre 
però com és tard es deixa per la següent assemblea.

5.- Calendari de convocatòries i accions

- Es recorda que el dia 18/9 hi ha una mani en defensa dels serveis públics.

- El dia 25/9 hi ha una manifestació estatal convocada per la PAH en defensa de 
l’habitatge. S’estan preparant accions entorn a aquest tema.

- El dimarts dia 13/9 ens trobem a les 21:30 per encartellar de cara a la Paellada 
Indignada.
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