
NOTA: aquesta acta neix de juntar-ne dues de diferents i de la falta de temps. És una mica caòtica 
però la info hi és.

ACTA TROBADA D'SSEMBLEES BARRIS VEÏNS 3/3/12

Ens trobem membres de les assemblees de Raval, Eixample Dreta,, Gòtic, Sant Antoni i Casc Antic.

1. Valoració del recorregut i la situació de cada assemblea

Raval
Eren molts, després el fred i el consegüent canvi a la Soli ha fet que baixès l'assistència. De les 
nombroses comissions del principi queden les d'habitatge (encara forta), la de comunicació (més 
fluixa), i també grups de treball (mercat d'intercanvi, enquestes...)
Han fet xerrrades (20N: trampa electoral, alternatives econòmiques, cine-fòrum a la fresca i després 
a la Soli). Esperen, amb la tornada de la calor, més gent i més visibilitat.

Eixample Dreta
Van començar sent 80 o 90 persones i ara són més o menys la meitat. Tenen la particularitat de 
nodrir-se de tres barris extensos i poblats, han anat rotant els llocs de l'assemblea entre ells, 
romanent sempre al carrer menys dos dies en què la van fer al metro. Al començament les 
assemblees eren molt rígides, després van decidir fer una formació assemblearista i va donar bons 
resultats: eficàcia, menys avorriment, espai per al debat. Comissions: sanitat (tenen allà ele 2 de 
Maig i Sant Pau) suports puntuals en desnonaments (una mica fallits), suport laboral, xarxa de 
suport mutu, mercat d'intercanvi (positiu: atreu molta gent), punt informatiu. Veuen positiu 
compartir accions amb d'altres barris (ja ho han fet abans). Fan jornades de formació amb pelis i 
debats.

Gòtic
Van començar molt forts i després del 29J van baixar: d'uns 90 a uns 25 i ara a entre 1' i 15 
assistents. Tenen poca visibilitat perquè els falta presència. Van intentar recuperar gent del principi 
amb un dinar popular al qual sí va tornar a apropar-se gent, però sense continuïtat després. Han fet 
cinema a la fresca, xerrades (feministes, sanitat, sistema electoral). Tenen una xarxa de suport mutu 
i treballen amb la PAH; més que comissions compten amb persones que fan tasques concretes. 
Destaquen com a característica que molts dels assistents són “no activistes”, gent nova. A l'hivern es 
reuneixen al local de l'AV del barri, sense diferència en l'assistència. Estan en procés de reflexió.

Sant Antoni
Van començar sent pocs i han crescut força. Comissions: comunicació i difusió; funcionen més per 
objectius concrets.
Estan en procés de reflexió, interromput per qüestions concretes que van sortint.
Accions: festa major (no va anar gaire bé per falta d'experiència), 20N amb acampada i punt 
informatiu, xarxa de suport mutu, grups de treball.
També han notat l'hivern. Presència de força gent activista; segueixen sense ser nombrosos però es 
fan notar.

Casc Antic
Molta gent al principi, ara són uns 20. Han tingut diferents comissions, de les que queden 
comunicació i habitatge, però ara funcionen més per grups de treballs temporals al voltant de temes 
concrets (ara mateix, una mena de fèria dels horrors i un menjador popular). Durant l'hivern han 
notat la baixada de gent, i han evitat el fred refugiant-se en diferents locals del barri. Han participat 
en diferents activitats i accions al barri (campionat de futbol, mani 4F...) i han fet activitats com 



cinema, xerrades, etc.

2. Compartir feina feta

Es troba molt interessant la iniciativa de la enquesta del Raval, més per la oportunitat que dóna 
d'apropar-se a la població i als seus problemes que pels resultats de la mateixa. (Es destaca que la 
pròpia enquesta dirigeix la gent cap a la reacció o l'acció davant del problema.) S'aprova llençar una 
campanya d'enquestes en els diferents barris alhora. (Es pot trobar al N-1.)
El Raval fa també un mapeig dels diferents problemes al barri.

Es proposa centrar cada cop en un lloc les protestes de sanitat. Hi ha un debat sobre la possibilitat 
de l'autogestió en sanitat.
Més generalment, es planteja com formular que no rebutgem reformes (treball, sanitat, educació, 
etc.) que es fan però que, al mateix temps, no defensem l'estat anterior de les coses: les situacions 
precedents tampoc ens satisfan; defensem allò com a mal menor.

Hi ha una animada polèmica arrel de les protestes a TMB i la recent desconvocatòria de la vaga. Es 
reflexiona sobre la relació que les assemblees han de tenir amb les lluites sectorials: es proposa 
mantenir la independència, recolzant iniciatives si es vol però sense anar a remolc.

Es parla també sobre la recentment anunciada reforma del Port Vell de Barcelona, que pràcticament 
el convertiria en un port de iots de luxe absolutament elitista i tancat a la ciutat. Es proposa 
informar-se millor i, eventualment, recolzar les protestes que hi hagi. Es parlarà amb l'AV de l'Òstia 
de la Barceloneta oferint suport i demanant informació. 

Es comenta que altres barris han anat als plens de districte amb l'objectiu de rebentar-los o, en tot 
cas, sense intenció de participar-hi. Hi ha diferents sensibilitats: hi ha qui pensa que val la pena 
participar-hi, qui prefereix mirar de rebentar-los i qui s'estima millor ignorar-los. En tot cas, poca 
gent valora positivament la participació, ja que sembla clar que es tracta només de “paripés” 
organitzats per l'ajuntament per rentar-se la cara omplint-se la boca amb termes com a participació, i 
que en tot cas podrien servir com a font d'informació, mai d'acció.



- ENCUESTA LABORAL / HABITATGE
El Raval tiene una encuesta que podemos descargar de su web.

- XARXES DE SUPORT MUTU / HABITAGE:
Todos los barrios tienes XSP o algo parecido.
Se habla de compartir recursos con la PAH, abogados, info, etc.
Se propone hacer una xarxa de xarxes. No solo hacer talleres con gente que ya trabaja el tema 
(500x20, PAH...), sino también hablar entre las xarxes.
Se dice que Sants estaba por convocar algo así. Si no hay convocatoria de Sants, hemos quedado el 
VIERNES 23 DE MARZO A LAS 19 H. EN EL CHOLLO. Se enviará convocatoria más exacta por 
correo a todas las xarxes.

- PUNTO DE INFORMACIÓN:
Se valora volver a hacer puntos de info conjuntos, coordinarse para poder mantenerlos cada semana. 
Nos estamos olvidando de esto y es importante no dejar de hacerlo por la difusión y para que lxs 
vecinxs se enteren de las asambleas y participen.

Propuesta de montar el punto de info solo para cuestiones concretas (ej. vaga tmb, declaracion de 
diputados en la audiencia provincial, etc.).

Se cuestiona si el objetivo del punto de info es dar a conocer las as. y traer gente nueva. En verdad 
esto no funciona muy así. Igual la gente no viene porque las as. no proponemos nada muy 
interesante, nos aburrimos, etc. Sería mejor plantearnos qué hacer en/desde la as. para mantener el 
interés y la participación y no creer que el poder de convocatoria depende solo de los puntos de 
info.
Finalmente, la gente interesada en coordinar los puntos se queda después de la asamblea

- TALLER ASAMBLEARISMO:
Un barrio montará el taller. Nos llegará propuesta con día y hora para hacerlo.

- HUELGA:
Se rumorea que habrá huelga general? En todo caso, se dice que sería conveniente estar atentas por 
si se convoca para poder coordinar acciones entre todas.
* Se propone también en ir pensando para hablarlo en la próxima asamblea si es necesario unificar 
las asambleas en una de distrito/proximidad/etc. Poca gente, faltan manos...

RECURSOS COMPARTIDOS
Se deja el tema para próxima assamblea

PERIODICIDAD DE LAS AS. DE BARRIS VEÏNS
Se propone hacer una asamblea al mes.
Hay tres propuestas:

- Una semana al mes habría as. barris veïns y no haríamos la del barrio de cada una, aprovechando 
ese momento (día y hora) para la de barris.
- Hacer una asamblea extra cada mes, por ejemplo un sábado y mantener todas las semanales de 



cada barrio.
- Se escoge un día que no coincida con las asambleas locales para la de los barris, y cada barrio 
decide si mantiene las dos o solo la de los barris.

Valoramos en cada barrio estas 3 propuestas y lo traemos pensado para la próxima asammblea, que 
de momento mantenemos como extraordinaria.

COMUNICACIÓN ENTRE ASAMBLEAS PARTICIPANTES
Se cree que es conveniente tener un mecanismo de comunicación inmediata (para emergencias).
Cada as. tiene un teléfono al que llamar en esos casos.
En cuanto a la comunicación cotidiana, convocatorias, etc. se cree que el correo y otros medios que 
ya usamos están bien.
Comisiones de comunicación: encuentro (incluyendo otros barrios) el 22/3 en la Rimaia (comprobar 
cita).

PRÓXIMO ENCUENTRO
31 de marzo, a las 12? Convoca la asamblea del Gótic.

DEBERES: Debatimos las propuestas en cada asamblea, así como el tema de la periodicidad, y la 
próxima acabamos de cerrarlo. Ir pensando también en los recursos compartidos (tema pendiente).


