ACTA TROBADA DE BARRIS
Diumenge 10 de juliol al Parc de la Ciutadella
INTRODUCCIÓ: recordatori del caràcter plenari i no decisori de la trobada.
RESUM PROPOSTA DE SANTS:
•
•
•
•
•
•

Assemblees territorials amb delegació de 2 persones amb caràcter rotatori.
Presència, delegació de les comissions tècniques.
Assemblees no territorials també amb representació de 2 persones.
Coordinació cada 15 dies.
Coordinació amb potestat de convocar assemblees generals
Creació en les assemblees generals de grups de treball per resoldre i vehicular
conflictes, accions,… que sorgeixin.

1. SOBRE LA PROPOSTA DE SANTS
TORN DE PARAULA A BARRIS:
Eixample dreta:
Punts concrets a debatre i consensuats:
• Si és necessària una coordinació. La delegació ha de ser rotativa i els delegats
tan sols faran de portaveus de les decisions presses en assemblea.
• Sobre l’assemblea general es veu bé però, és important seguir discutint sobre
les seves competències i organització. Es seguira debatent.
El Clot/ Camp de l’Arpa.
• Representants/ portaveus. Les decisions nomes es prendran a l’assemblea general.
• Importància en marcar els temps necessaris
• Funcionament de forma horitzontal
Guinardó ( assemblees del Carmel, Horta, Guinardó/ Can Baró, la Muntanya)
Van treballar sobre 4 propostes ( extensió, Sants, feministes indignades,…) sobre les que
han debatut i consensuat el següent:
Espai de coordinació entre barris i sectors en lluita.
Quines eines comunicatives volem?
Potestat de decisió dels portaveus?
Entenent la coordinació en dos nivells: 1)Coordinació entre barris: delegació amb
simplement figures de portaveus. 2) Coordinació de les accions conjuntes ( tipus
20, 21 o una vaga general). Portaveus que puguin arribar a un consens per resoldre
les qüestions tècniques ( sempre intercanviant informació amb les assemblees)
• Sobre quines comissions tècniques han de participar de l’espai de coordinació
encara no ho han concretat.
•
•
•
•

• Existència de comissions tècniques temporals per mobilitzacions puntuals.
Important decisió de temporalitat de presa de decisions.
• A nivell de nomenclatura ( preferible trobada de barris i no coordinadora)
Horta:
• No tenen proposta concreta.
• S’adaptaran al que es decideixi en conjunt.
Esquerra de l’eixample :
• Els sembla bé la proposta de Sants però opinen que pel que fa a la rotació dels
portaveus ( un hauria de ser fix i l’altre rotatori).
• Entenen la coordinadora com un espai d’ajuda mútua i que es parlés de temes de
ciutat.
• Estan d’acord en que es generi una eina comunicativa pels barris.
Nou Barris:
• van votar la proposta de sants per unanimitat la van acceptar
• incidència sobre les característiques dels portaveus, només a nivell informatiu
• feedback de les propostes, convocatòries...
Barceloneta:
• D'acord amb la necessitat de coordinació
• Rotativitat de els portaveus ( no representants)
• Incidència periodicitat ( poder cada 15 dies és massa)
• Potenciar coordinació per internet
• Sobre el paper de les comissions tècniques que han estat treballant fins ara decidir
quines són necessàries quines no i les seves competències ( sobretot, no cúpules
decisòries)
• Coordinació també amb oients que no siguin tancades.
Les Corts:
• No han tingut temps de discutir massa, donen suport en general a la proposta de
sants.
• Els queda per parlar quines comissions no territorials continuen quines no, quines
competències tindran...no cúpules de decisió
Sant Andreu:
•
•
•

Si es creu en la necessitat de coordinació entre barris i pobles i sectors en lluita
Demanen temps per tal de poder treballar bé la proposta
Plantejaven un espai de coordinació d'accions concretes mentrestant. Que no passi
com amb la pressa de possessió de l’alcalde.

Carmel:
• 1a vegada que el Carmel ve a la trobada
• Necessiten més temps per treballar la proposta de sants
• Veuen la necessitat de coordinar, unificar la comunicació d'informació
• Creuen important crear un calendari unificat de les accions concretes
• Fer un llistat de material que es pugui compartir i rotar
• Comissions tècniques que fossin consultives, sense dret a vot, crear comissions
temàtiques i amb 2 representants i no 1.
• Si es convocava assemblea general sempre des de coordinació i per qüestions
urgents
• Si en algun barri no hi havia acord ( encara que fossin minoria ) que es tirés
endavant la proposta
• Els hi sembla bé anar creant comissions obertes temporals per
• Periodicitat cada 15 dies molt bé però segons necessitat i disponibilitat
• Recalquen l'autonomia dels barris
Poblenou:
• 2 portaveus de barri i poble triats per consens entre voluntaris
• Portaveus rotatoris a partir de les 2 assemblees... anirà sortint un dels 2 i entrarà
un de nou.
• Coordinadora de barris amb caràcter no decisori
• Síntesi i cordinació de les propostes dels barris
• assemblees amb oients o no oients?
• Sobre les comissions tècniques de Plaça Catalunya s'adherissin a les assemblees de
barri
• Fer rotativa la trobada de barris i la coordinador a diferents barris, pobles...
• Crear una web amb contacte amb la coordinador i amb la comissions.
• Temporalització que sigui mensual i flexible.
Sant Antoni:
• Segueixen treballant sobre la proposta de Sants
• Portaveus rotatius i revocables, traspàs de coneixement dels portaveus
• Coordinadora sense potestat de decisió però per temes urgents si
• Comissions tècniques: comunicació, difusió i jurídica que acabin sent integrades
per gent dels barris , en el cas de juridica que fos consultiva i no decisiva.
• Assemblees no territorials: que participin sense vot.
• Els hi sembla bé que es creïn comissions, grups de treball concrets per accions i
temes concrets
• Potenciar‐lo per tal de promoure la consulta d'informació, la presa de decisions, ....
• Alfabetitizació informàtica i investigar formes de participació democràtica via
internet ( xarxa wifi per tots els barris...)
El Coll ( assemblea de la Muntanya) El Coll, Penitents, Vallcarca, la part de dalt del
Carmel...

• Necessiten mes temps per discutir la proposta de sants.
• Incidència en que sigui obert, que puguin anar persones d'oients.
• Necessitat de coordinar‐se a nivell de districte.
Raval:
• No han arribat a cap consens. Segueixen parlant sobre la proposta de sants.

Sarrià‐Sant Gervasi:
• Encara estant en una fase constructiva, inicial de formació de l'assemblea.
• Es recolza la proposta de sants.
• Remarquen importància d'internet
• Seguiran debatent
Gràcia:
• No han arribat a cap consens
• Van fer grups petits per tal de treballar la proposta
Zona Franca
• No han rebut a temps la proposta de Sants, encara no poden dir res perquè no han
discutit
Gòtic:
• Consens general, però no van poder discutir tots els punts
2. DEBAT PER PUNTS DE LA PROPOSTA DE SANTS:
1. Delegats i portaveus.
•

•

•
•

Sobre la delegació dels portaveus de la coordinadora: principalment informatius,
sense potestat decisòria però a vegades segons les circumstàncies calen portaveus
amb capacitat de decisió de temes que s'hagin ja tractat i treballat als barris.
Confusió sobre arribar a no a una decisió sobre les competències de decisió o no
dels portaveus,... necessari que en certes ocasions tinguin capacitat de decisió.
Sobre temes concrets de barris i sectors que no paralitzi que no es puguin prendre
de decisions.
En cas de situacions on el consens no funcioni, delegació amb poder de decisió.
Funcionar pel sistema de solidaritat, un barri realitza propostes i els barris que
puguin i vulguin participar s'hi apunten.

2. ¿quines comssions tècniques volem i com volem que estiguin formades?

3. Delegats d’assemblees no territorials.
Es recorda que han dit les assemblees de barri sobre el tema i sobre el torn a les
comissions. Per tal que expliquin les seves propostes de continuïtat en vers si mateixes
i la coordinació de barris.
TORN A LES COMISSIONS:
1) Educació:
Estan intentant crear una coordinadora amb les comissions de sanitat de barris.
Volen ser presents a la coordinadora, tema potestat de vot o no, no ho han pensat.
Conviden als barris a participar.
Propera trobada 18 de setembre
2)Vaga general i mobilització
Estan d’acord amb la proposta de Sants però volen incorporar‐se a la coordinadora.
Canvien de nom: comissió de treballadors i treballadores indignats cap a la vaga general.
Coordinar lluites juntament amb barris i sindicats
Dones treballadores...
Utilitzar el blog per tal de coordinar‐se i divulgar les convocatòries.
Participar de la manifestació de Madrid
3)Medi ambient
Molts ja participen en les seves respectives assemblees de barri
Entenen però, que moltes assemblees no donen a l'abast per a poder constituir una
comissió de medi ambient i per això han obert l'assemblea a qui vulgui participar ( sant
Martí,...)
4)Immigració:
La comissió segueix treballant sobretot en el tema de creació de l'àgora
També estan intentant fomentar la creació de grups de treball sobre la immigració.
Busquen el tancament del CEI.
Proposen participar activament en les assemblees de barri.
Es reuneixen el pròxim dijous a les 18:00h a la Casa de la Solidaritat del Raval.
5)Comissió de Salut:
S'ofereixen com a òrgan coordinador de barris però sense poder de decisió. Reunió el dia
17 a les 17:00h per determinar la funció que els pobles i els barris proposen que tingui la
comissió de salut. La reunió es farà al Mamut del Parc de la Ciutadella.
6)Comissió d'economia i gestió de recursos:
Continuar amb el servei d'assessorament i aportació de material informàtic.
En referència a la proposta de gestió del compte corrent del moviment a Pl.Catalunya,

finalment es podrà disposar d'un compte corrent a finals de mes. La comissió d'economia
serà la intermediària per decidir les inversions que calgui fer.
Es fa una crida a la incorporació d'una persona per assemblea i comissió al plenari de la
comissió d'economia.
A partir del moment de tenir compte corrent la comissió es reunirà de manera periòdica
per resoldre les necessitats financeres que pugui haver‐hi (es seguirà el principi
d'economia d'escala i transparència). Segons el prinicipi de transparència la retirada de
diners es farà des d'una linea avalada per l'assemblea, el bloc mostrarà com a mínim un
cop a la setmana l'estat de comptes.
Es seguirà donant suport a l'autogestió. S'inspirarà la creació de cooperatives del
moviment.
7) Assemblea d'aturats:
El tema de l'atur ha de ser més present a les discussions de les assemblees de barris.
Es donarà programari a les assemblees de barri perquè estiguin informades de les accions.
Cada dijous de cada mes fan una concentració a Plaça St. Jaume.
8) Comissió de cultura:
Creuen que cal fomentar l'autogestió.
Calen estructures de coordinació del moviment horitzontals i transparents. Parteixen de la
base de que per coordinar‐se cal partir dels barris.
Tenen assemblees els dimarts i els divendres a les 19:00h a Plaça Catalunya, al costat del
moviment de Francesc Macià.
L'existència d'una coordinadora facilitaria la presa de decisions. El tema del vot encara no
se'l han plantejat.
9) Feministes indignades:
Estan en coordinació amb coordinadores en lluita respecte als efectes de reformes, retalls,
etc. Estan en xarxa amb empreses en lluita.
S'estan coordinant pel 25 de juliol amb feministes del barri de Guinardó per organitzar
una acció al hospital de Sant Pau.
Estan fent grups de treball sobre temes de violència, avortament,etc.
La comissió s'esta constituint com un punt de trobada de feministes de tots els barris.
Trobada dijous al costat del Mamut a les 17:00h al Parc de la Ciutadella.
10)Comissió de diversitat funcional:
Notifiquen que continuen reunint‐se.
Es busca la normalització de la gent en la seva condició.
Es reuneixen a Pl. Catalunya a les 19:00h el dilluns.

4. Periodicitat coordinadora
A gairebé tothom li sembla bé quedar cada 15 dies excepte alguns barris.
5. Temporització de la pesa de decisions.
Des del grup de gent que s’ha reunit abans per preparar l’ordre del dia es proposa el 17 o
18 de setembre per relaitzar la següent trobada de barris.
Alguns barris alegen que potser cal més temps.
S’acorda fer una reunió prèvia amb els barris per valorar en quin punt de la discussio es
troben, en cas que estigui abansada la següent trobada de barris sera decisoria en cas que
no, doncs es fara sense decidir res.
6. Eina de comunicació:
•

•

Proposta raval: crear un grup de treball per tal de crear una bona eina de
comunicació –( Disabte 16 de juliol a la casa de la solidaritat a les 18h. Aquesta
convocatòria es va fer al finalitzar l’assemblea)
Proposta comunicació: creació d'una web on cada barri, poble...tingui un espai per
tal de facilitar la comunicació externa d'accions, mobilitzacions,....
Dijous 14 a les 20:00 a plaça catalunya

•

Barberà del Vallès fa una crida a realitzar més accions generals.

•

Hi haurà d'haver una manera de que tothom estigui connectat. La proposta de
l'Alba d'Argentona consisteix en que si tothom té facebook obrir un facebook que
sigui només per a les acampades, amb un mur on hi surti únicament informació de
les acampades, agregant només perfils de pobles, barris i viles però no de persones
individuals.

•

Figueres recolza Argentona pel que fa a la millora de la coordinació per tal de que
es pugui incrementar la participació dels pobles en el moviment.

3. MOBILITZACIÓ DEL 20‐21:
La comissió de mobilització 20‐21 recull la proposta de Barberà del Vallès d'obrir‐nos als
pobles i als municipis. Barberà del Vallès treballa a través de la comissió 20‐21J.
Es fa una crida a participar a la mobilització en qüestió.
S'han realitzat 3 reunions. El 17 i el 30 de juny i el 3 de juliol. L'objectiu era consensuar una
serie de punts de cara a la trobada d'avui.
La proposta és un dia de mobilització per tal de fer visible l'oposició a les retallades abans
del dia de la votació (el dia 21).

L'acció es limita només al dia 20 i consta de 3 punts.:
•
•
•

Accions descentralitzades als barris i municipis al matí , possibilitat de coordinació
entre aquestes.
Manifestació a la tarda.
Assemblea multitudinària, on es decidiran accións o no, pel dia 21.

Hi ha 3 propostes de recorregut, en totes tres la idea es vincular el poder polític amb el
poder econòmic, passant per diferents punts que els simbolitzen (parlament, borsa, plaça
st. Jaume)
S’obre un torn per discutir el recorregut:
Sant Antoni:
No estem en un moment qualitativament preparats per tal d’actuar al parlament,
dificultat de coordinar una mobilització al juliol però, pel que fa als continguts, volen que
sigui una acció radical: anar a les agències de calificació de la renta ( tot i que les principals
tenen seu a Madrid);govern i policia espera que acabem al parlament per tant,
sorprenem‐los i un cop arribem donar mitra volta i desplaçar‐nos cap a la borsa.
Casc Antic:
El que s’ha consensuat és que el dia 20 al matí volien organitzar un cercavila i de cara al 21
volen acabar el recorregut de la mani davant del parlament,
Gòtic:
L’assemblea considera important passar pel parlament durant el recorregut de la
manifestació del dia 21 però tot i així creuen que és important una flexibilitat per part de
tots i totes a l’hora de decidir finalment el recorregut.
Hospitalet:
Remarquen la importància de començar les mobilitzacions des del dia 20 ( abans que
s’aprovi i per fer‐ho més visible)
Incidència en l’assamblea que es realitzarà al final de la manifestació, proposen que: es
parli de pressupostos alternatius, economistas crítics...Possibilitat d’acampar i continuar
les mobilitzacions el dia següent.
Sants:
No han arribat del tot a un consens pel que fa al recorregut però si creuen que és
necessari i important que quedin ben referenciats els poders polítics i econòmics.
Incidència en que estem repetint les formes i els esquemes d’organització de les
mobilitzacions. Segueixen sent les comissions que proposen i els barris que accepten…

CONSENS DE MOBILITZACIONS I DE RECORREGUT:
1) accions descentralitzades pel matí als diferents barris, viles i municipis.
2) Recorregut manifestació: Plaça Catalunya, Banc Santander, Borsa i Parlament.
3) A les 18:00H, important difondre‐ho als barris
Es decideix no continuar debatent sobre aquests punts perquè de totes maneres se n’ha
de parlar als barris.
ASSEMBLEA EL DIJOUS 14 A LES 19:00H A LA UB DEL RAVAL.

4. ALTRES PROPOSTES.
TREBALLADORES DEL HOSPITAL 2 DE MAIG
( c/ 2 de maig cantonada amb Indústria) comenten:
- Fa dos mesos que sospiten que volien tancar l’hospital però sempre que
intentaven dialogar i preguntar‐ho a gerència ho negaven. Ara s’han assabentat
que tanquen l’hospital.
- Avui han col∙lapsat un acte presidit per l’Artur Mas i a la nit ens conviden a tots i a
totes a unir‐nos i acampar davant de l’hospital ja que per demà al matí també
tenen organitzades diverses mobilitzacions.
- També estan en perill de córrer la mateixa sort el Moisés Broggi de Sant Joan
d’Espí i la Creu Roja de l’Hospitalet.
- En total calculen que s’arribaran a despatxar uns 3000 treballadors i treballadores.
Es decideix un cop acabi la trobada desplaçar‐nos cap el Hospital.
UNIVERSITAT INDIGNADA:
Proposta de temes i d’una possible metodologia per tal que entre l’1 i el 10 de setembre
es puguin organitzar xerrades, taules rodones, seminaris, tallers…simultanis entorn a
diferents temes.
CUINA:
Cuina segueix treballant i proposen donar suport a totes les viles, municipis i barris que
organitzin mobilitzacions i es trobin amb problemes d’intendència
ÀGORA
1) Text consensuat.
2) Creació d’un espai de debat, taules rodones, tallers…
3) Concurs d’arquitectes per dissenyar infraestructures.

LLIBRE COL∙LECTIU:
indignades@gmail.com
1) proposen que enviem tot tipus de material (gràfic, fotos,…per tal de poder fer un millor
retrat)
2) fer un ordre cronològic de les diferents piulades a twitter.
DIA 24
Acció simultània de barris, viles, municipis imitant una acció que es va realitzar a
Amsterdam: tapar escultures emblemàtiques amb bosses negres d’escombraries i després
organitzar concerts solemnes,…
NOU BARRIS: ( 500X20.blogspot.com)
dimecres 20 de juliol està previst realitzar un altre desnonament. Fan una crida a les 8:30h
del matí al C7 Perafita, 77.
ASSEMBLEA CAMP DE L’ARPA:
Lloguer d’autocars per la mani.
RUBÍ INDIGNAT:
Resulta interessant la recollida de firmes contra la visita del papa
(Madrid.tomalaplaza.net)
Sobre la continuïtat del moviment: als pobles petits al consens s’hi arriba ràpid però el
problema és la pressió excercida pels ajuntaments. L’ajuntament de Rubí està posant
traves i denunciant els actes que organitzen al carrer:
*twiter: indignadosrubi
* mail: rubiindignat@gmail.com
CARMEL:
Ha fet un recull de les oficines de drets socials
SANITAT:
Proposa organitzar unes jornades d’informació sobre les retallades.
Altres propostes:
1) reacció d’un compte corrent general per no pagar la pujada abusiva de la llum ( s’està
preparant)
2) 25 juliol: kop27 explicarà com es va fer amb el tema aigua l’any 1992, a la plaça
Pastrana a les 20.00h
3) Eusebio Lopez ( comissió gent gran):
‐ Marxa a Madrid. Bus 30 euros anar i tornar. S’encarrega del tema. Tel 667761021

4) Dani: ve de la marxa popular indignada. Recull fons per gasolina.
5) informació des de Madrid: s’està preparant l’acollida pels dies 23,24 i 25 de juliol.
6) Companys de Sant Feliu:
‐ tenen una comissió boicot que està centrada principalment en la lluita contra els
desnonaments.
‐ Calendari de desnonaments a: indignatsSantFeliu,wordpress
‐ comissió acció directa: empaperar els barris, viles i pobles amb els pressupostos, que
tothom se n’assabenti.
‐ crida a pensar en uns pressupostos alternatius.
7) Óscar: Proposta de coninuïtat:
‐ Estem oblidant la via de dirigir‐nos directament al Parlament, proposa negociar amb ells i
reivindicar unes propostes clares i consensuades.
8) Convocatòria 14 de juliol: judici dels detinguts del 29S. Concentració a les 12:00H.
9) A partir de setembre es vol fer una campanya contra el Botín i el Banco Santader. Hi ha
un documental del cas d’en Jose Luís, es reparteixen pamflets sobre el tema.
10) Una companya de Bélgica: www.dry‐bxl.no‐ip.com
Han estat 2 setmanes acampats, s’ha constituït una assemblea popular davant del
parlament europeu. El moviment a Brusseles té molt clar que la revolució és necesària fer‐
la a tot el món sinó no té sentit.
11) Mollet: han fet uns carmels que es diuen indignatils.
molletindignats@gmail.com

Fi de l’assemblea.

