
Acta trobada de barris del 9 de setembre

 Barris assistents: Sant Antoni, Les Corts, Sants, El Carmel, Gràcia (com a observadors) , Casc Antic, Raval, 
Guinardó, Poble Sec, Gòtic i ADSE-Dreta

 Prèvia: 

-          500 X 20:  Acció massiva el 22 de setembre per denunciar els desnonaments.

-          14 de setembre a les 18:30 trobada de treballadors/es indignats/des

Ordre del dia:

1.       Propostes d’ordre del dia per la trobada del dia 17 de setembre

Punts que s’han parlat als barris:

Sant Antoni:

• -          Nivell estratègies globals del moviment
• -           Ja hi ha un posicionament sobre la proposta de Sants

Les Corts

• -          Coordinació – Proposta de Sants

Sants:

• -          25 de setembre manifestació per l’habitatge
• -          15 d’octubre manifestació
• -          Coordinació –proposta de sants
• -          Estratègia davanta del 20N

El Carmel

• -          Organització i metodologia accions – Proposta Sants
• -          Convocatòries
• -          20N

Gòtic

• -          Acaben de tornar de l’estiu però hi ha alguns punts que ja tenien:
• -          Coordinació i comunicació per la xarxa

• -          15O i 20N

Gràcia

•        Venen com a observadors, però ens diuen que estan treballant en la proposta de Sants.

Cast Antic:

• -          Proposta de Sants

Raval



• -          Coordinació i nova proposta
• -          Intercomunicació

Guinardó

• -          Coordinació
• -          Comunicació interna i externa
• -          Assessoria jurídica (cada barri te la seva? Ho fem per districtes? A nivell de ciutat?)

Eixample

• -          Coordinació sobre la proposta de Sants: Comissions Tècniques, Comissions Sectorials, Assemblea 
General & coordinadora, altres coordinacions

• -          Punt de mobilitzacions
• -          Subpunt de campanya a nivell de ciutat contra els desnonaments. 

QUIN ORDRE DEL DIA FEM?             

Es fa un llarg debat de intentar posar-nos d’acord per l’odre del dia de la trobada del dia 17 que és molt dificil 
de reproduir, l’ordre proposat és:

       Lectura ordre del dia i aprovacó

1.  Coordinació

a.       Qui participa de l’espai de coordinació? (quí participa? Barris? Districtes? O també volem que 
participin altres elements de participació com comissions tecniques osectoralials¿?)

b.      Òrgans de Participació (Òrgans que creiem necessaris per la participació)

c.       Representants / Delegades / portaveus / observadores (qui hi va? Quants? Rotativitat?)

d.      Presa de decisions (mecanismes que utilitzem)

e.      Temporalitat

f.        Relació amb les comissions tècniques de l’AcampadaBCN

g.       Relació amb les comissions temàtiques o sectorials

3. Eines de comunicació entre les assembles de barri (n-1 i llista indignats)

4. perspectives i línies de treball

• 18S
• 25s - habitatge
• 15O 
• 20N
• Campanya desnonaments

PROPERA TROBADA DE BARRIS EL DISSABTE 17 DE SETEMBRE A LES 17H A LA PLAÇA DE 
LA SAGRADA FAMÍLIA (METRO L5 I L2 SAGRADA FAMÍLIA SORTIDA SICILIA – la plaça està 
entre Sicilia i Sardenya). 

REUNIÓ PER DINAMITZAR L’ASSEMBLA EL DIVENDRES 16 DE SETEMBRE A LES 20H A 
L’ESPAI 210. 


