
ACTA ASSEMBLEA CASC ANTIC 14/3/2012

1- Sobre el Forat

Vàries persones comenten la recent aparició d'una terrassa al Forat, al costat de l'equipament. S'explica 
que en el seu moment hi va haver un acord signat per l'ajuntament i per representants dels veïns pel qual 
al Forat no hi hauria terrasses.
Sembla ser que el bar en qüestió tindria llicència. Es proposa fer alguna acció contra la terrassa, però 
s'apunta que normalment al costat de la terrassa es troba el cotxe de secretas des de fa mesos, i això ho 
complica.
Es decideix mirar de trobar més informació i tornar a parlar-ne, tot subratllant que no es deixi anar el 
problema.

També es torna a comentar un rumor que ja s'ha sentit abans: la instal·lació de càmeres sobre edificis 
sobre el Forat.

2- Família en perill de desnonament

S'explica el cas d'un home que, poc abans de morir, va canviar el seu contracte del pis per un altre de 
vitalici. Ara que ha mort, la família que vivia amb ell i que en prenia cura es troba amenaçada de 
desnonament.
Es va invitar aquesta família a venir a l'assemblea, però no s'hi presenta. Se li passarà el telèfon d'algú del 
grup d'habitatge per mirar de saber-ne més i així poder ajudar-los.

3- Mercat d'intercanvi

El mercat d'intercanvi tindrà lloc el proper diumenge 1 d'abril pel dematí, coincidint amb les jornades 
"Tot al Pou", en les que diferents entitats del barri faran activitats i tallers tant diumenge com dissabte 31.
En principi s'havia parlat de començar en aquesta data el menjador popular, o al menys assumir el menjar. 
Però el menjador sembla aturat, i no ens veiem amb prou forces per un menjar per molta gent, de manera 
que s'acorda un menjar de tupperware incloent concurs de truites.
També es decideix tornar a posar el punt d'informació al Forat en aquesta data, i mirar de llençar la 
campanya d'enquestes populars (caldria avisar les altres assemblees veïnes, ja que es va acordar mirar de 
llençar-la de manera coordinada). Aquest punt aixeca certs dubtes, ja que hi ha veu aquestes enquestes 
poc adaptades al barri. Ens proposem llegir-les, parlar-ne més endavant i, en tot cas, poder afegir noves 
preguntes al model de l'Assemblea del Raval si ho creiem necessari.

4- Vaga general

Davant la immediatesa de la vaga general del 29M i el fet que la recent manifestació contra le reforma 
ens va pillar una mica fora de joc, s'afronta el debat sobre la vaga general i es mira de trobar espais de 
discussió amb altres barris o col·lectius.
En aquest sentit, es proposa i accepta transformar la nostra assemblea del proper dia 21 (al Forat a les 
20:00h) en una assemblea de barris veïns monogràfica sobre el 29M, i enviar invitacions als barris que 
van venir a l'Euskal Etxea en la passada assemblea de barris veïns. (De moment, varis barris s'han mostrat 
interessats; tan aviat com hi hagi confirmacions, hi haurà convocatòria al bloc.)

En quant al debat sobre la vaga en sí mateix, hi va haver postures diverses, i la majoritària anava en el 
següent sentit: els sindicats no ens representen, però estem contra la reforma laboral i per tant volem tenir 
presència activa fent accions puntuals: piquets, pancartes, fulletons, més una possible acció més 
multitudinària com una concentració amb cassolada a Plaça Catalunya cap al vespre.


