
ACTA DE L'ASSEMBLEA DE CASC ANTIC DEL 28/09/2011

Unes 30 persones. No hi ha ordre del dia. S'improvisa un ordre del dia amb els següents punts:

1) Convocatòria per aturar el desallotjament el dijous 29/09
2) Informació sobre el grup de treball al voltant de l'assemblea general del 1/10 i la 

manifestació del 15O
3) Pressió i abusos policials al barri
4) Comissió activitats

1) Un company explica la situació: al número 109 del carrer Sant Pau (Raval) viuen vàries famílies 
de manera irregular; s'ha decretat el desallotjament per al dijous 29/09 cap a les 8 del matí; com que 
darrerament les forces de l'ordre es presenten abans de l'hora, la convocatòria es fa a les 6 del matí, 
amb berenar popular.
Avui, ja podem dir que es va aconseguir aturar el desallotjament, de moment.

2) A la trobada de barris es va proposar trobar-se el passat divendres per dinamitzar mobilitzacions 
de cara a la tardor i allí es va proposar l'assemblea general per també tenir més clars els objectius de 
la mani del 15M. Es constata des de l'assemblea. del barri que no s'esperava aquesta assemblea 
general i que pot ser era massa precipitada ja que no s'ha parlat des dels barris ; però s'accepta.

Es llegeix l'acta de l'assemblea del grup de treball obert interbarris del 23/09; aquí podeu llegir-ne 
l'acta:
http://acascantic.wordpress.com/category/actes-assemblees/

D'altres detalls: lemes, cartells, possibles recorreguts
El divendres 30 a Sant Antoni hi haurà una reunió per tal de preparar l'assemblea general del dia 1.
Vàries companyes hi portaran els acords presos.
L'assemblea valora diferents recorreguts, destacant punts com que no sigui massa llarg, que s'acabi 
al Parlament o que es passi per la Borsa. Així, el recorregut desitjat per l'assemblea seria, més o 
menys: Plaça Catalunya, Borsa, continuant per Gran Via o Aragó fins al Passeig de Sant Joan i 
baixar fins Arc de Triomf o el Parlament.
Es pensa en la possibilitat de fer mani prèvia al barri, i després pujar a Plaça Catalunya. Això 
s'hauria de parlar a la propera assemblea. També es parla de possibles accions prèvies a la 
manifestació.
També aquest divendres 30 a les 20h. al C/ Padilla 210 hi ha una trobadade la coordinadora de 
barris , alguns companys i companyes hi aniran.

3) Pressió policial al Forat
Davant de l'augment de la presència policial i dels abusos policials al barri en general, i al Forat en 
concret, vàries companyes han preparat un comunicat, que llegeixen a l'assemblea, i uns cartells per 
tal de mostrar el rebuig d'aquesta política.
El text és unànimement aplaudit, es demana una modificació en la frase dels cartells i es dóna una 
certa polèmica sobre la qüestió policial i la delinqüència.
S'esmenten varis casos: 

La pallissa rebuda dels mossos per varis nois dominicans del barri a casa seva (04/09), amb 
l'excusa d'un robatori; com a conseqüència, un d'ells va saltar pel balcó i té la cama trencada 
per tres punts; recentment, aquest noi -que ha denunciat els mossos- ha rebut la visita dels 
mossos amb intimidacions i amenaces.
També s'evoca el cas del noi saharià de Manresa en coma després d'una pallissa (suposada e 

http://acascantic.wordpress.com/category/actes-assemblees/


increïblement intent de suïcidi) quan les forces de l'ordre li van demanar els papers i ell va 
sortir corrent.
Igualment, es parla de la violència utilitzada pels mossos en el desallotjament, sense avís 
judicial, d'una família de Nou Barris, que ja s'havia aturat tres vegades.

S'aprova el text, es decideix convocar una concentració de rebuig a aquesta política policial. De 
moment, es queda el poper dilluns 3 d'octubre a les 21:00h per encartellar. Es proposa demanar la 
presència en la concentració del grup de batucada que s'ha ofert (van trucar al mòbil!). S'han de 
preparar octavetes per repartir, contactar amb col·lectius del barri. Es pensa també en aprofitar el 
campionat de futbol per posar punt d'informació, i en preparar una xerrada.

4) Comissió d'activitats : es reuneix els dilluns a les 19h. al forat. S'anima a participar-hi.
Pel divendres 7 hi ha previst una xerrada debat sobre les properes eleccions.
Tema local: de cara al hivern hi ha proposta d'ocupar algun espai, també s'ha demanat permís a 
l'escola Pera Vila (C/ San Pera Més Baix);  s'espera resposta. Hi ha altres opcions: Rai, Antic
Teatre . S'anirà informant.

Per la pròxima assemblea, es diu que tornem a parlar sobra el tema de la repressió policial i com 
introduir un diàleg amb la immigració . Els mínims polítics, que les comissions parlin primer ja que 
al final hi ha cansament.


