
Propuestas para decidir en la Asamblea sobre el 20/21:

 

1. trasladar el pasacalles contra las retallades que se iba a convocar el lunes 18 (aprobado el 
martes pasado) al miércoles 20 para no dispersar esfuerzos 

2. Proponer como asamblea en la reunión que se celebrará el jueves para acabar de definir la 
movilización del 20 y 21 lo siguiente: 

a. Miércoles 20 realizar acciones descentralizadas en los barrios con la posibilidad de 
concentrarnos después con los barrios próximos (idea surgida desde casc Antic) 

b. Jueves 21: Convocatoria unitaria de manifestación que acabe en el Parlament para 
demostrar que se ha dejado detrás la criminalización de los mass media sobre la 
supuesta violencia. Dejar claro que la protesta es simbólica y en ningún caso se 
quiere bloquear o parar el Parlament 

c. El mismo jueves 20 hacer una asamblea masiva multitudinaria 

3. Como no está claro si el 20 la acción será al final centralizada o descentralizada, fijar ya una 
convocatoria en el barrio para ese día a las 19h. En función de lo que se dedida, haremos un 
pasacalles en el barrio o marcharemos para unirnos a la manifestación unitaria 

 

Otras infos y propuestas:

 

1. Convocatòria 20J i 21J, i unificació properes convocatòries 

2. Proposta Mapa de Recursos (Autoorganització) 

3. Extensió cap al Raval Nord 

4. Debat/Reflexió -canvi de data- 

5. Acció antiavortista 25J 

6. Proposta cinema a la fresca 

 

 

1. Cercavila dilluns 18J contra les Retallades. El Javi proposa (hi ha consens al respecte) que es 
fusioni  amb  l'acció  del  20J  per  sumar  esforços.  Falta  fer  el  full  volant  (octavilla)  sobre  les 
retallades, i especialment retallades en Sanitat. 

Apunta que caldria remarcar que en relació a la difusió/acció es creïn grups autònoms per anar als 
CAP's a protestar o fer accions sorolloses o simplement repartir octavetes.

Pel que fa al 20J i 21J, la proposta global de la comissió és:

- Dimecres 20J : Accions descentralitzades, per anar escalfant motors.

- Dijous 21J: Convocatòria massiva unitària que arribi al Parlament per demostrar que s'ha superat 
la por i deixar enrere la criminalització dels mass media envers la suposada violència.

Deixar clar, però, el seu caràcter simbòlic i que no es pretén aturar ni bloquejar el Parlament, sinó 
que ens hi acostem tot el que es pugui i s'hi celebra després l'assemblea multitudinària.

De totes maneres, el Javi proposa que a mode de proposta flexible (pla B), en darrer terme, podem 
convocar el 20J a les 19h i, si hi hagués convocatòria unitària, s'hi va, sinó com ha proposat la 
comissió la convocatòria unitària es fa el 21J.



 

2. Presentar la proposta del Mapa de Recursos de cada barri (de la comissió d'Autoorganització de 
l'AcampadaBcn: http://bit.ly/formulariomapaderecursos); la Lucia ho explicarà a l'Assemblea.

«Des  de  la  subcomisió  de  Autoorganització  es  va  plantejar  proposar  una  eina  cara  a  millorar  el  conoixement, 
coordinació, l´atoorganització i el suport mutu a nivell de territorilitat, ja sigui entre persones, colectius, barris, pobles o 
ciutat. 

Entenem com a recursos la informació, materials, lluites, espais físics-socials i culturals, punts d´assesorament jurídic o 
psicológic,  xerrades,  cine-fórums,  punts  de  trobada,  cooperatives  agroecológiques,  cooperatives  de  treball, 
organitzacions espontànies de la gent per afrontar problemàtiques específiques, com per exemple desnonaments, etc. 

Amb la relació de tots aquests recursos creiem què es pot millorar la xarxa o teixit social als barris i la circulació d
´informació, per intervenir i/o cobrir problemes i necessitats específiques.»

 

P. ex.: a la CNT es poden fer fotocòpies (esp. Per accions reivindicatives al barri)

 

 

3. S'ha d'explicar que al  Raval Nord no els hi arriba la informació de l'Assemblea, algunes ni tan 
sols saben que es feia una Assemblea al Raval. Per ex., la Lucía pot exposar el cas d'una dona i el 
seu fill que viuen al Raval Nord i no en teníen coneixença. Al full volant s'ha de tenir en compte 
aquest fet, que és necessari extendre's cap al nord del barri.

Recordem que cada dimecres a les 14h hi ha concentració al CAP-Drassanes 

La Marta portarà un mapa del Raval per zones, perquè, a mesura que la gent agafi fulls volants, es 
comprometin a encarregar-se d'una part del barri i no resti cap zona sense material de difusió. 

Les dues pancartes representatives de l'AssembleaRaval són:

- Indígnate

- AssembleaRaval amb la informació del bloc, el dia de trobada, l'hora, etc.

 

4. El Debat-Reflexió de dissabte passat 9J es valora positivament. A partir d'ara es proposa passar-lo 
al divendres, a les 20h a la plaça Manuel Vázquez Montalbán.

La Lucia comenta que potser s'hauria de fer una jornada de reflexió sobre la coordinació. Hi ha 
consens, potser es podria suggerir un grup de debat de l'assemblea que arribés a un mínim consens 
sobre el què, quins objectius han de marcar la coordinació, i després sobre el com ho fem.

* El Javi deixar anar un proposta interessant sobre fet una acció visual al carrer Botella, on va 
nèixer J. V. Montalbán, penjant-hi imatges antigues de decrepitud que contrastarien amb l'actual 
imatge del carrer. No era del tot així, era portar l’imatge de decrepitut del carrer botella on va neixer 
Manolo a la plaça que porta el seu nom que vol ser un icono de la modernitat institucional en contra 
de fet de tot el que pensaba Manolo. El problea es com fer-ho i el cost. I amb diapos?

 

5. El 25J hi ha programada una acció a les 8:00h contra els Antiavortistes. Com es pot plantejar a 
l'Assemblea? 

Recordar  que  el  dijous  14J  es  reuneixen  les  Feministes  indignades  al  mamut  del  Parc  de  la 
Ciutadella. Aquestes pretenen extendre les reivindicacions feministes i portar-les als barris.

Amb això, s'obre el debat sobre com donar suport des de l'Assemblea de barri a les reivindicacions 
de diferents àmbits, p. ex., les accions feministes. Hi ha persones a l'Assemblea interessades a donar 
suport i veu a n'aquests àmbits sectorials?

http://bit.ly/formulariomapaderecursos


Les convocatòries es penjaran a un plafó al carrer de la Lluna. 

Pel que fa a la difusió cap al Reval Nord, cal que totes anem pensant bars, espais i/o comerços (si 
pot ser generant vincles d'afinitat) on poder difondre convocatòries i materials de l'assemblea.

6.  Proposar  sessions  de  cinema  a  la  fresca a  l’agost.  Comissió  d’audiovisuals  de  plaça 
Catalunyas’ofereix  per  fer-ho.  Del  c/  Bonsuccés  també  ofereixen  diferents  documentals  (sobre 
transgènics, multinacionals, etc.). Fer un tempteig i veure quanta gent es queda a l’agost.


