
1- Aprovació de l’acta anterior  (5min.)
2-“Trobada de Barris”. (20 min.)
3- Proposta de coordinació del Moviment 15M del “Barri de Sants”. (20min.)
4- Discutir canvi de nom del moviment. (10min.)
5- Convocatòria per evitar un desnonament. (15min.)
6- Presentació Comissió de Mediació. (5min.)
7-Discussió tema de finançament. (15min.)
8- Comissió d’Acció. (10min.)
9- Comissió de Migració. (10min.)
10- Torn obert de paraula  (10min.)

1- VOTACIÓ ACTA ANTERIOR

S’ accepta

2- TROBADA DE LES ASSEMBLEES DE BARRIS I POBLES, I 3 
PROPOSTA DEL BARRI DE SANTS

(Els punts dos i tres de l’ordre del dia es discuteixen conjuntament)

El proper diumenge , 10 de juliol, a les 19h al Parc de la Ciutadella de Barcelona, se 
celebrarà la propera “Trobada d’Assemblees de Barris i Pobles”.

S’observa que hi ha persones noves a l’Assemblea del Raval i es pregunta si tothom coneix i 
s’ha llegit la proposta de Sants, i es comprova que per a moltes persones es desconeguda. Es 
fa un resum de la proposta per posar en antecedents.

Síntesi proposta de Sants:

Necessitat que les 23 assemblees de Barcelona i pobles tinguin un òrgan de 
representació, amb 2 persones de cada barri i poble.
2 funcions: convocar Asamblees Generals i decidir dates d’Accions conjuntes..
 Incorporar 2 persones o més d’altres grups (salut, aturades.etc...)

Propostes Assemblea Raval

 Assemblea Raval:

 “Proposta de mínims”: Cercar, crear i madurar un instrument de comunicació, que 
podria ser un llistat de correu conjunt o el que sigui més adequat; i que les 
assemblees pactin unes dates d’actes populars o globals (Proposta per recordar per a 
la propera assemblea)
No hi ha més propostes concretes .

Torn de paraules



Una persona parla sobre la necessitat de treure objectiu concrets, mínims, no 
perdre’s en les paraules i arribar a accions.  Pensa que és hora de donar la cara tenint 
una representació o portantveu, que pugui concretar les demandes i objectius abans 
del dia 23 quan la marxa, caminant des de diferents punts del país, arribi a Madrid. 
Construir una línea de treball. Apel·la a la responsabilitat personal. Creu important 
tenir un portantveu de l’Assemblea del Raval.
Un a altre persona se sent del “Barri d’Internet”. Proposa primer continuar en la 
línea de l’aportació anterior, amb una coordinació entre els barris i pobles mitjançant 
una pàgina web, tweeter...; i en segon lloc per a les assemblees generals una 
coordinació presencial i virtual;  una coordinadora general ha de dinamitzar i recollir 
prèviament propostes personals (via assemblees de barris o virtualment) i treballar-
les. Importància d’enfortir els barris.
Una altra persona creu que encara no s’ha de consensuar la proposta de Sants. Diu 
que és perillós perquè no especifica com es treballarà; té por de què el “poder” 
recaigui en la coordinadora i acabi essent molt vertical.
Un altre assistent c reu que pot ser bo formar una coordinadora de barris. Fa notar 
que s’ha de tenir cura de no cremar-se, pensar en el que significa continuar.
Una altre assistent proposa que l’Assemblea del Raval tregui les seves pròpies 
propostes i que es discuteixi en “Trobada de Barris”.
Una altra persona opina que estem perdent el temps y se suma a la proposta de 
mínims de crear una eina efectiva de comunicació entre barris i pobles.
Una altra persona aprova tirar endavant amb la coordinadora de barris, però posa 
èmfasi en la importància de la rotació.
Una altra assistent pensa que les comissions ocupen massa temps parlant i apunta 
que pensem en la velocitat que volem.
Una altra persona opina que anem caminant i veient segons la marxa, ja que de Una 
altra creu que hem de deixar el debat de moment ja que ens passem de llarg del 
temps establert.
 totes maneres ens anem reunint entre barris i pobles cada 15 dies.

Annex a la proposta de Sants:

Que els barris i pòbles puguin crear assemblees generals.
Que la coordinadora de barris i pobles puguin recollir opinions i crear assemblees 
generals 
Que hi hagi persones físiques que donin la cara, portantveus, rotatius

Consens:

 Sobre la coordinació general del moviment no hi ha acord. Partint de la proposta 
feta per l’Assemblea de Sants, una part de l’assemblea opina que es podria aprovar 
com punt d’inici donada la necessitat urgent de tenir un instrument de coordinació 
entre els barris i pobles. Altra part de l’assemblea demana més temps per 
reflexionar i completar la proposta incorporant aspectes inclosos en altres 
propostes.

 Com acord mínim s’aprova proposar en la “Trobada de barris i pobles” del proper 
dia 10 a la Ciutadella.

 Crear una eina de comunicació entre barris i pobles per a facilitar el traspàs  
d’informació i l’intercanvi de propostes.

 Fixar periòdicament (un cop al mes o cada dos mesos) una data comú en la qual  
es puguin concentrar accions, ja siguin centralitzades o descentralitzades. Per a  
juliol sembla clar que ja hi ha iniciatives en marxa per als dies 20-21, data  
d’aprovació dels pressupostos.

4- CANVI DE NOM DEL MOVIMENT



Es recorda que a la passada Assemblea del Raval una persona que va dir que era de la 
Comissió de Comunicació de Plaça Catalunya va proposar canviar la imatge del disseny de 
Twitter, facebook i demés, per desvincular-se de l’Acampada, i que es podria dir 15Mbcn. 
També proposa que entri a formar part d’aquesta comissió una persona de cada Comissió 
de Comunicació de barris i pobles.

Torn de paraules:

Una persona proposa canviar el logo i el dibuix de l’Acampada.
Una altra persona proposa canviar de nom, però no embolicar-se parlant del tema 
anterior (noves estructures organitzatives, coordinadores i comissions d’Acampada, 
Una altra assistent apunta que una cosa és el nom de l’acampada i una altra cosa és 
la Coordinadora de Barris i Pobles. No vol que passi el mateix que a la Plaça 
Catalunya.
Una altra assistent diu que el canvi de nom s’ha de dur a terme  a l’Assemblea 
General
Una altra persona diu que cada barri i poble proposi un  nom i que després l’exposin 
a l’Assemblea General.
Una altra persona diu que tot està molt a l’aire.
Una altra assistent considera que perdem el temps, que s’han de tractar més les 
problemàtiques del barri.

Consens : S’aprova portar el tema de canvi de nom del moviment a l’Assemblea 
General, essent aquest un àmbit més ampli.

5- CONVOCATÔRIA EVITAR UN DESNONAMENT

Parla una de les joves que volien desnonar d’un pis ocupat per sis persones a las que ha  
arribat una ordre de desnonament per impagament de l’inquilí anterior. Denuncia que no  
tenen on viure, que treballen en condicions laborals molt precàries, que van habilitar la  
vivenda ja que estava en condicions molt dolentes de salubritat; però també afegeix que  
per motius de manca de recursos econòmics per a la seva defensa legal i no volen assumir  
les possibles conseqüències legals i penals les persones que viuen allí no estaran demà a la  
convocatòria per evitar el desnonament. (Afegit explicatiu de la persona que ha redactat  
l’acta, necessari per a qui no va assistir a l’assemblea).

Convocatria: Dimecres 6 de juliol entre las 8,30 a 15,30 desallotjaran c/Doctor Dou, 12.

Parla una de les 6 joves que volen desallotjar i demanen ajuda al barri. Després de la seva 
intervenció se’n va.

Parla el company de la Comissió d’Habitatge per explicar la situació, la confusió i el canvi 
sobtat d’actitud de les persones desallotjades i demanar participació.

Una de les persones diu que no podem desconvocar perquè ja s’ha fet una crida 
d’urgència a altres barris per assistir i no els/les podem deixar tirats/ades.
Una altra pensa que pot ser negatiu per al moviment de cara a l’opinió púbica, 
premsa, etc...
Un altra assistent opina que no hem de fer cas dels mitjans de comunicació i que 
s’ha de donar suport a les persones desallotjades o desnonades.
Una altra persona expressa que segons van dir les noies la propietat del pis 
.desnonat es del Monestir de Montserrat, de l’església. A més a més que a m´çes de 



desnonaments per impagament d’hipoteques o lloguers, també hi ha moltes famílies 
desallotjades de pisos que no pertanyen al moviment Okupa, que ocupen per no 
quedar-se al carrer, i que aquesta es una realitat al Raval desafortunadament 
comuna.

Valoracions:

Hi ha molta divisió d’opinions.
Es decideix no desconvocar i explicar la situació viscuda demà a la resta d’assistents 
d’altres barris.

6- PRESENTACIÓ COMISSIÓ DE MEDIACIÓ

Decideixen presentar-se en la propera sssemblea i cedeix el seu temps per a les altres  
comissions donat el retard en el “timing”·(Afegit explicatiu de la persona que ha redactat  
l’acta, necessari per a qui no va assistir a l’assemblea).

7- TEMA FINANÇAMENT    

Es decideix  tractar el tema del finançament a la propera assemblea per manca de temps.

8- COMISIÓ D’ACCIÓ

Convocatòries:

Jornada   per reflexionar, debatre i pintar de nou els carrers i places del   
Raval 
Dissabte 9 de juliol, a la Plaça Manuel Vázquez Montalbán (al costat de 
l’Hotel a la  Rambla del Raval). A las 17h taller de pancartes i cartells . A les 18 h 
reflexió i debat del perquè cadascú i cadascuna se sent indignat/a

Proposta:

Fer un cercavila denunciant les retallades en Salut. Propowsta per al dilluns 18 de 
juliol a les 19,30h (Proposta a recordar per a la propera assemblea)

Consensos:

S’aprova la proposta del Cercavila denúncia per les retallades en Salut per al dilluns 
18 de juliol a les 19,30 h (on? = pendent de definir, tant sols es demana acord 
d’assemblea per posar-ho en marxa).

Exposen que demà dimecres a les 20 hores a la Plaça Sant Felip Neri es planifica la propera 
“Trobada de Barris” amb la resta de barris. Es demanen persones voluntàries i surten 4 
persones.

9- COMISSIÓ DE MIGRACIÓ

http://asamblearaval.wordpress.com/2011/07/07/jornada-per-reflexionar-debatre-i-repintar-els-nostres-carrers-i-places/
http://asamblearaval.wordpress.com/2011/07/07/jornada-per-reflexionar-debatre-i-repintar-els-nostres-carrers-i-places/


Exposen que les persones que no tenen els seus papers de residència regularitzats també 
tenen dret a poder obtenir un contracte de treball. Tenen clar que aconseguir aquest 
objectiu és la seva raó d’estar a l’assemblea

Propostes:

Proposen que quan es facin mobilitzacions es vagi sempre amb propostes (Proposta 
per  recordar per a la propera assemblea) 
Proposen que cada comissió es marqui dos objectius i treballin per obtenir-los 
(Proposta per recordar a la propera assemblea)

Convocatòria:

Suport als Sense Papers, diumenge 17 de juliol a les 17 hores (on????)

10- COMISSIÓ LABORAL (VARIACIÓ EN L’ORDRE DEL DÍA)

Es crea una nova Comissió  sobre problemàtiques laborals i persones aturades, Es 
presenten. Proposta

Crear un Punt d’Informació Laboral (PIL). Com opció de local inicial s’ha ofertat el 
que hi ha  al c/. Joaquim Costa, 34, que també disposa d’advocats/es disposats/ades 
a col·laborar. Tant l’ubicació del PIL com els/les advocats/ades  que col.laborin seran 
rotatius i no fixes. (Propostas per recordar per la propera assemblea).
PROPERA TROBADA: DIJOUS, 7/17,30/Rambla del Raval.

11- TORN OBERT DE PARAULES

Una persona proposa que a la propera Assemblea del raval l’ordre del dia comenci 
per les comissions.


