
ACTA DE L'ASSEMBLEA DE CASC ANTIC DEL 30/11/2011

Ordre del dia

1) punt d'informació
2) autrem l'Audiència
3) solar per l'hivern
4) Altres

1) Punt d'informació

Una companya de la comissió de comunicació explica que es van reunir amb l'equivalent de 
l'Eixample Esquerra (estan per la banda de Fort Pienc), que és una assemblea que funciona molt bé, 
produeix materials propis i publicacions de qualitat, etc. S'ha quedat en provar a posar el punt 
d'informació en comú en ells aquest proper dissabte dia 3, a meitat de camí: en l'Arc de Triomf, i si 
la cosa va bé es podria mantenir la idea cara al futur. L'assemblea recolza l'iniciativa.

Es queda el dissabte a les 10 al Forat per anar a buscar el punt d'informació i portar-lo a l'Arc de 
Triomf, on s'ha quedat amb la gent de l'Eixample Esquerra a les 10:30h.

Un altre companya comenta que per a ell s'ha d'impulsar tot allò que vagi en el sentit d'aplegar 
esforços i materials.

2) Aturem l'Audiència

Cites: el dia 13 per la tarda manifestació sortint de Plaça Catalunya, el dia 14 a les 7:30h del matí 
concentració devant de l'Audiència (veure bloc per a més detalls). Assemblea per organitzar la mani 
del 13, el proper dilluns 5 a les 18:00h al banc alliberat de Gràcia.

Torna a haver-hi el debat habitual sobre la validesa de repetir estratègia o no (per a uns es tracta de 
la manera lògica de reivindicar l'acció del Parlament, per a d'altres s'haurien de buscar estratègies 
més creatives i menys repetitives, encara que veuen bé el que finalment es farà). 

Es parla de la notícia sobre les noves multes per manifestacions no autoritzades; hi ha qui diu que és 
només per fer por, i d'altres que realment creuen que seran capaços d'aplicar aquestes multes 
completament desproporcionades.

3) Solar per l'hivern

Un company diu que preguntará a una gent que coneix sobre la possibilitat d'una cessió de lona

4) Altres

17 desembre: ja en l'anterior assemblea es va proposar que aquest dia es fés una mena de balanç 
dels mesos d'assemblea que portem. Per a diferent gent, tenim massa tendència a seguir propostes 
de fora i a no fer-no nosaltres; per tant, hauríem de fer una auto-reflexió. Probablement hi haurà 
dinar.
Per tal de concretar temes a tracta, es proposa fer una entrada al bloc que recolli la convocatòria 



d'aquest dia, de manera que en l'apartat dels comentaris hi hagi espai per propostes.
Aquest dia també ens serviria per acabar de conèixer-nos abans en aquest moment d'obrir-nos a 
col·laboracions amb d'altres assemblees.
Un company proposa fer un grup d'extensió per tal de tractar aquest tipus de temes; proposa que qui 
estigui interessat es trobi amb ell el dimecres a 19:30h.

Una companya explica que volen fer una nova cooperativa de consum al barri, i que com ja en 
tenen una de muntada serà fàcil d'organitzar; per integrar més gent i informar faran una xerrada el 
dia 20 de desembre a les 19:00h.


