
Ordre del dia  

1. Consulta popular 

2. Edifici15o – Habitatge 

3. Grup de desencadenament 

4. Roda de barris 

5. Eleccions generals 20N 

6. Sistema d’emergència 

7. Torn obert de paraules 

1.‐ Consulta Popular 

Grup de treball que es reuneix els dijous a les 19h al carreró del Hard-Rock cafè de pl. 
de Catalunya. 

Sobre la consulta popular, aquest grup de treball ha treballat sobre 5 eixos principals: 

- Habitatge 
- Drets Laborals 
- Privatitzacions i retallades  
- Reforma llei electoral 
- Deute públic de l’estat 

D’aquests 5 eixos han de sortir les preguntes a fer en la consulta. En aquests moments el 
grup treballa en fer aquestes preguntes i demanem més participació al grup de consulta 
popular des de les assemblees de barris. 

També informen que faran una xerrada el proper 23-11-2011 a l’edifici de l’àgora bcn 
(pl, de Catalunya, 9) a les 19h, sobre aspectes jurídics de les consultes populars. Els 
ponents seran en Vicenç Navarro i Antonio Madrid. 

El grup treballa amb la data horitzó del 15 de març del 2012 per fer la consulta popular 
a nivell estatal. Data que coincideix amb l’aprovació dels pressupostos generals de 
l’estat pel 2012. 

El seu correu electrònic és: consultapopularcat@gmail.com 

2.- Edifici15o – Habitatge 

A l’edifici15o hi estan vivint 11 famílies. D’aquestes han estat identificades pels mossos 
d’esquadra 5. 

Fiscalia demana el desallotjament de l’edifici. El jutge ha arxivat la denúncia penal i 
queda oberta ara la via civil o el recurs de la sentència per cajamar. 

Hi ha la carta cap al magistrat i es demana que la signin totes les assemblees de barri. 

Aquest es pot trobar a la web de l’edifici150: edifici15o.wordpress.com. Per adherir-se 
s’ha d’enviar un mail a edifici15o@gmail.com 
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La carta ha estat entregada al jutge. 

S’informa sobre la gestió i organització de l’edifici15o 

Crida a la resta de barris per a que es repliqui aquesta okupació a altres barris, entorn a 
l’habitatge. També es dirà a l’assemblea general del 12N a pl. de Catalunya. 

A la Gournal, Hospitalet, es farà un homenatge a un home que es va suïcidar en ser 
acomiadat del treball i desnonat de casa seva, després de que els serveis socials 
passessin d’ell. El 10N farà un any (10N 2010 es va suïcidar). Rebatejar el carrer amb el 
seu nom, fer una vigília en el seu record per dir que mai més sols/es. A les 19h. Al 
carrer joncs. 

3.- Grup de treball de desbloqueig 

S’informa d’unes jornades de reflexió amb preguntes cap als barris i cap a les 
comissions de pl. de Catalunya. 

Preguntes com: com es volen relacionar les assemblees de barri amb les comissions de 
pl. de Catalunya? I la inversa per a les comissions. 

El grup de treball es reuneix a la Rimaia els divendres  cada 15 dies. 

Es participa i treballa de manera oberta i a títol individual. 

Hi ha el document de propostes, de 4 punts de propostes de fà 2-3 assemblees. 

4.- Roda de barris. 

Eixample dret 

Sobre el 20N: 

- Fer cartells amb les mentides de la campanya i posar-los pel barri 
- Acampar a partir del 18N a pl. de Catalunya 
- Dissabte 12N a l’av. Gaudí, taller-debat sobre la llei electoral 

La xarxa de suport mutu treballa sobretot temes d’habitatge 

Per reunir-se a l’hivern es pensa en okupar 2 de maig, sant pau, algun Casal o Centre 
Cívic, etc. 

A principis de desembre es vol alliberar un espai. 

Carmel 

Sobre el 20N: 

- Acampar tota la setmana a pl. de Catalunya, dividint la plaça per barris. 
- Matxacar tots els cartells dels partits polítics 
- Okupar edificis de la CAM 



- Fer escratx a la zona alta 

Estan treballant en una jornada de xerrades, en cinefòrum, 

Senyalen que es necessari un espai de coordinació entre els barris del districte d’Horta i 
Guinardó. 

Muntanya 

Sobre el 20N: 

- Acampar a pl. de Catalunya per la campanya electoral  

Estan preparant unes jornades de reflexió pel desembre. 

Senyalen que es necessari un espai de coordinació entre els barris del districte d’Horta i 
Guinardó. 

Proposen que l’ordre del dia de l’espai de coordinació de barris de BCN estigui fet 
abans de l’assemblea. 

Sarrià – St. Gervasi 

Sobre el 20N: 

- El 12N fan una jornada de xerrades amb participació en la política local i sobre 
la llei electoral amb dinar popular 

- També passen una carta per enviar als diaris, a cartes al director. 
- Faran el 20N una enquesta al carrer, lligat amb el text-carta que han mostrat. 

Durant 15 dies a un centre cívic hi haurà una exposició de fotos d’accions i assemblees 
del 15M on buscaran un espai de participació dins la expo i el que retracta. 

Gràcia 

Sobre el 20N: 

- Acampada el 19N i 20N a Gràcia 
- Boikot contra la campanya electoral i contra la banca 

Grup de treball amb temes laborals, Oficina de drets laborals. 

Grup de treball en educació 

Grup de treball amb habitatge. La mani sobre habitatge va acabar amb una okupació d’1 
antiga oficina de la caixa Tarragona, on l’assemblea no s’ha posicionat. 

St. Genís 

Sobre el 20N: 

- El 13N acamparan al barri 



- Faran una xerrada sobre el 20N 

Passis de vídeo 

11N lluita per la sanitat a la Vall d’Hebron 

Clot – Camp de l’arpa 

Sobre el 20N: 

- Campnya contra els bancs, fent texts explicatius d’on van a parar els diners dels 
bancs, com per exemple al tema militar 

- Taller sobre la llei electoral 

L’assemblea de web nova i twitter nou, clotcampdelarpa.escomo.es 

Sants 

S’està fent la universitat indignada 

S’està treballant en temes concrets com l’Habitatge amb l’assemblea de les Corts 

S’està treballant el tema de sanitat, el CAP de Numància, Marina i l’hospital de 
Bellvitge 

Casc Antic 

Manifestació contra la pressió policial 

El 13N s’okuparà un espai per poder fer les assemblees, al forat de la vergonya. Es faran 
xerrades, tallers, etc el 13N a partir de les 10h. Demanen suport de la resta d’assemblees 
de barri per aquest tema. 

Tenen molts problemes amb les multes que estan caient 

Es comenta que metro21j@gmail.com està coordinant el treball de totes les multes que 
està rebent el moviment 15M, en general. Diumenge 13N es reunirà a l’espai obert de 
sants, c) Violant d’Hongria a les 18h 

Sant Andreu 

Es farà un mural i fan guerrilla de comunicació pels carrers del barri 

Al CSO la gordíssima xerrada sobre habitatge + debat + peli 

L’11N fan un debat sobre sanitat 

Fan diferents actes, consultar la web de l’assemblea de sant Andreu 

Comenten la problemàtica amb Fabra i Coats 

El CAP de Trinitat Vella es segueix okupant per a que no el tanquin 
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Parlen de l’acció que van fer tots els barris conjuntament, tots els barris a que l’hospital 
de la Vall d’Hebron dóna cobertura sanitària, sobre l’hospital de la Vall d’Hebron, on 
van forçar una reunió amb la direcció de l’hospital i van negociar i acordar que els dies 
festius, de pont, etc. que la generalitat havia dit que tancaria per estalviar i estava 
imposant la reprogramació de les visites, s’aturés. La direcció es va comprometre a 
obrir amb normalitat aquests dies que en teoria tancava. 

Finalment, la direcció no està complint l’acordat i es farà un seguiment pels propers dies 
que compleixin. 
El dia 7N a la pl. Ángel Pestaña a les 19h hi ha reunió de sanitat convocant als barris 
afectats per tal d’assentar més aquesta plataforma i fer un treball de coordinació per tal 
de lluitar per l’hospital de la Vall d’Hebron. 

Poble Sec 

Xerrada al CC el sortidor amb l’Arcadi oliveres 

S’ha creat una comissió sobre l’especulació al barri 

La xarxa de suport mutu està treballant amb altres barris i s’està obrint a tots/es els/les 
veïns/es 

S’han ficat a treballar dins del grup de treball general que està mirant de fer una 
auditoria al deute estatal. La propera reunió és a la seu de Jústicia i Pau el 8N. S’ha de 
trucar abans al 93 301 17 93 

S’està mirant d’alliberar un espai al barri per crear un hort urbà. 

Faran una xerrada el 30N al CC el sortidor amb en Vicenç Navarro. 

El 18N al forat de la vergonya mani pels 4F. 

Sant Antoni 

Sobre el 20N: 

- Acampar a pl. de Catalunya del 18 al 20N 
- Informar al barri sobre la llei electoral 

Eixample esquerra 

Estan mirant d’alliberar un espai que havia de ser destinat a equipaments pel barri i que 
continua tancat 

S’estan coordinant xerrades al barri amb altres col·lectius: estudiants, personal de 
l’hospital clínic, etc. 

Consideracions sobre el grup de desbloqueig de l’espai de coordinació 

Les Corts 



Durant el novembre i el desembre es realitzaran xerrades dins la universitat indignada. 

Punt d’informació mòbil pel barri: mercats, carrers, places, etc) 

Estan mirant d’alliberar un espai per crear un hort urbà. 

Sobre el 20N, acampar a pl. de Catalunya 

Raval 

Cinema 

Estan elaborant unes enquestes sobre habitatge per fer-la pel barri 

Sobre el 20N: 

- Acampar a pl. de Catalunya 
- Fer cartells amb missatges curts, simples, fàcils, ... per posar sobre els cartells 

electorals dels partits polítics 

Gòtic 

Sobre el 20N-: 

- Xerrada sobre la llei electoral 
- Taller sobre el vot 
- Acampar a pl. de Catalunya 
- 19N sopar popular per obrir l’assemblea al barri 

Xerrada de les feministes indignades 

Guinardó- Can Baró 

Jornades antirepressives el 4-5N, mirar el programa a la web de l’assemblea del 
Guinardó. El fan degut a que l’assemblea està rebent molta repressió. 

Estan fent unes jornades de reflexions de caire intern. 

Nou Barris (Nou barris i zona nord de Nou barris) 

Treball sobre sanitat: CAP de Guineueta i CAP de ciutat Meridiana. També la lluita 
sobre l’hospital de la Vall D’Hebron, que ja sant Andreu ha explicat. Nou Barris està en 
aquesta plataforma de lluita. 

Treball sobre habitatge: edifici15o, desnonaments, etc 

Concert indignat a Ángel Pestaña per agafar pasta pels encausats del clot, seran donats a 
500x20 que porta el tema d’habitatge a nou barris i té gent encausada. 



Presentació a Ciutat Meridiana del manifest “nou barris per la convivència”. Un 
manifest de tot el teixit de nou barris per fer front a una campanya electoral on es 
parlarà d’una manera ofensiva sobre la immigració. 

Sobre el 20N: 

- Xerrada sobre la llei electoral el 12N a pl. Ángel Pestaña 
- Treball contra el racisme i la xenofòbia per la campanya: cartells, enganxines, 

pintades. etc 
- Lluitar contra els valors i discursos dels partits polítics, sobretot en els referents 

a la convivència. 
- No ens definim, seguim el posicionament general del 15M 
- Cartells per posar sobre els cartells dels partits polítics: atacant a la banca i el 

racisme 

Xerrada sobre drets i deures al CC de la zona nord 

5.- Eleccions generals 20N 

Cada assemblea de barri ja ha parlat dins la ronda de barris 

6.- Sistema d’emergència 

Es deixa per a la propera assemblea 

7.- Torn obert de paraules 

De cara a recollir info de les eleccions del 20N hi ha la web info29n.wordpress.com, 
que surt del grup de treball de la trobada de ca la fou. 

Es discuteix com coordinar millor els esforços i el que es fa als barris. Es parla d’un 
calendari. 

Es discuteix d’on volem arribar, quins objectius hi ha, quines estratègies, què esperem, 
.... també durant un breu període de temps de fer accions conjuntes a nivell global de 
Barcelona on sa sumin tots els barris i que l’espai de coordinació pugui assumir, 
preparar i coordinar entre tots/es. 
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