Assemblea de barri del Casc Antic
Dimecres, 12 d'octubre del 2011
Comença l'assemblea amb un senyor que es presenta com a conseller d'Unió Democràtica
de Catalunya a l'Ajuntament i planteja que vol compartir inquietuds i interessos sobre el
barri.
Després de diverses opinions al respecte (assemblea oberta a tothom, no podem compartir
espai amb els responsables de les polítiques que ens afecten, imputats del parlament,...)
marxa.
Ordre del dia
1. Breus
2.
3.
4.

Imputacions pel Parlament
15 d'octubre
21 d'octubre

1. Breus
Multes
A un noi de l'assemblea, Pau, li ha arribat una multa per la identificació que van patir una
cinquantena de persones el passat 21 de juliol a la parada de metro de Ciutadella.
La multa és per posar cartells, enganxines i fer talls de trànsit. Puja a 200 euros i la posa
Interior (no sé si la conselleria o el ministeri).
S'està buscant a més gent que tingui el mateix per coordinar-se. Sembla que les fan
arribar a destemps per evitar precissament respostes coordinades i és previsible que sigui
un mecanisme de desgast cap a tothom que es bellugui una mica.
A nivell tècnic, presentant un recurs que demani proves del que s'imputa, sovint, no
contesten i prescriu la sanció.
Es planteja d'el·laborar un recurs estàndard que valdria per a tothom que li arribi.
El Pau s'ofereix per recullir les multes que arribin al barri.
Desnonament
Ve una companya de la Sagrera per noi del barri que està sota amenaça de desnonament.
Explica el cas de la parella del Clot que després de presionar a l'Ajuntament han
aconseguit que serveis socials els hi donessin pis. Sembla que l'Ajuntament no vol que es
faci gaire merder amb el tema dels desnonaments i prova d'acallar-ho donat pisos a 150200 euros.
Deixa el seu número de telèfon per si el noi en qüestió vol consultar alguna cosa. Se li
farà arribar.
Torneig de futbol
Encara queda acabar de fer números però han sortit aproximadament 250 euros de la
barra del futbol. Els diners que surtin van per la gent imputada del Parlament.
Hi ha una valoració molt positiva del dia i de la reacció col·lectiva a la provocació
policial.

Es passa un pot per aportar a les imputacions del Parlament. Surten 150 euros.
1. Imputacions del Parlament
Ha passat tothom per l'Audiència. Ningú ha declarat.
A qui no ha estat detingut se l'ha citat dijous a la comissaria dels mossos per a prendre'ls
fotos.
No s'anirà i es presentarà un escrit a jutjats en contra d'aquesta citació. S'ofereix gent per
acompanyar-los i es queda dijous a les 11 a la cafeteria de la Ciutat de la Justícia.
A la declaració de l'Audiència ensenyen fotogrames de video i el jutge prova d'identificar
a cadaqual. No hi ha imatges compromeses, l'únic que corroboren és que les persones
estaven allà.
Volen les fotografies a comissaria perquè les imatges de video no estan contrastades amb
altres imatges.
Es preveu que el procés pot ser molt llarg (6-7 anys). La defensa planteja una estratègia
que provi de derivar el cas a un jutjat de Barcelona.
Els imputats/des han de presentar-se cada 15 dies a signar a jutjats.
Surt la reflexió al voltant de com podem trencar el bloqueig informatiu al respecte del
que està passant i de quines eines es podrien usar. Surt la proposta d'el·laborar un
document exhaustiu sobre lo del Parlament i donar-li difusió.
Diumenge es reuneix la comissió d'imputats i imputades. D'aquesta reunió sortiran més
idees i una línia sobre la que treballar.
1. 15 d'octubre
Dissabte al matí s'ha quedat a la UB Raval per fer taller de pancartes, a partir de les 11.
A l'assemblea de preparació va haver un tens debat amb Democracia Real per veure quina
havia de ser la pancarta que obrís la manifestació. Aquests defensven que la mobilització
surt d'ells i que ells haurien de decidir.
A l'assemblea va venir força gent de molts llocs diferents i s'ha distribuït força material
(cartells, enganxines).
A la manifestació haurà camions i en un d'ells s'ha pensat que vagin pujant diverses
realitat relacionades amb la mobilització (treballadores en lluita, barris,...).
Hi haurà diverses accions durant i, sobretot, al final de la mani (sortiran columnes cap a
cada acció, cal estar atentes): hi ha una relacionada amb sanitat, una amb educació i una
amb habitatge. Cadascuna anirà marcada per un color. Podem decidir anar juntes com a
assemblea de barri o que cadaqual vagi on li peti. Es decideix que cadaqual vagi on li
vingui de gust.
La d'educació començarà divendres i es demana recolzament; Poble Sec i Raval ens
proposen trobar-nos a la Rambla del Raval a les 20.30 per pujar juntes. Es decideix
trobar-nos a les 7 de la tarda al Forat per fer pancartes i marxar després cap al Raval.
Per dissabte quedem de la següent manera per arribar a Plaça Catalunya: a la 1 al Forat
per montar punt d'informació de l'assemblea i difondre la convocatòria al barri del 21
d'octubre. A les 4 juntar-nos ja per anar cap al Foment del Treball on ens trobarem amb
les Feministes Indignades, amb Barceloneta i Gòtic. D'allà anirem cap al Portal de
l'Àngel on ens trobarem amb el Raval i el Poble Sec i pujarem fins a Plaça Catalunya.

Hi ha encara una assemblea de preparació del 15oct a la UB del Raval, divendres (?) a les
7 de la tarda.
Per últim, dijous a la nit es fa l'acció, coordinada entre barris, de posar enganxines a les
senyals de trànsit (no només però sobretot). Es queda a les 11 de la nit al Forat i es
necessita escala perquè les senyals són altes.
Surt gent encarregada de tenir octavetes fotocopiades per aquests dies amb lo del
Parlament, les redades al barri i demés.
1. 21 d'octubre
La manifestació és el proper divendres 21 a les 7 de la tarda.
Una fanfarria ha confirmat la seva presència durant el recorregut. Està confirmat l'equip
de so pel micro obert de després. Han confirmat una quanta gent pel micro obert però
s'està buscant encara una quanta més (gent que rapeja, que canta,...).
Es muntarà senzillament algun tipus de barra o quelcom de menjar.
Falta també la pancarta; la farem dissabte 15 a la 1 al Forat on muntarem punt
d'informació.
Es fa una proposta de recorregut que sembla bastant bé.
Cal fer més difusió a través del mail, cartells,... El comunicat està penjat al blog del barri
i a Indymedia.
L'AVV del Casc Antic ha fet públic un comunicat on denuncia les redades racistes.
Cal concretar com ho difonem a la resta d'entitats i associacions del barri.
Tot el que queda pendent es parla el dimecres vinent. Aprofitarem que es fa l'assemblea
per muntar punt d'informació.
Es queda dilluns vinent a les 9 del vespre per sortir a encartellar de nou.
L'assemblea acaba amb un debat sobre l'ús de la premsa per provar de difondre més les
nostres lluites i accions i realitats.
Resum de convocatòries
Dijous, 13
A les 11 del matí a la cafeteria de la Ciutat de la Justícia per acompanyar a imputats/des
del Parlament.
A les 11 de la nit al Forat enganxada d'adhesius.
Divendres, 14
A les 7 de la tarda al Forat per fer pancartes i a les 8 sortir cap a la Rambla del Raval.
A les 8.30 a la Rambla del Raval per trobar-nos amb Poble Sec i Raval i recolzar acció
d'educació.
Dissabte, 15
A la 1 del migdia al Forat per posar punt d'informació i fer pancartes per la mani del barri
del 21.
A les 4 al Forat per anar cap a pça Catalunya.
Dilluns, 17
A les 9 a l'Ateneu per encartellar.

Dimecres, 19
Assemblea i punt d'informació a les 8 del vespre.
Divendres, 21
Manifestació contra les redades policials al barri, al Forat a les 7 de la tarda

