
ACTA 05/12/11         Assemblea de Les Corts

Moderador: Fèlix

Secretària: Erea

Assistents: Laura, Juan, Ester, Sergi, Hugo, Anna, Fèlix, Pato, Anna, Alex, Gala, Susana, 

Lara, Tere, Paula i Erea.

Hora d’inici: 21.05h

Per tal de fer l’Acta més visual he subratllat en diferents colors les coses 
importants:

S’APROVA
PROPOSTES
CONVOCATÒRIES

Ordre del dia:

1. Benvinguda i presentació.

2. Decidir qui fa l’acta i qui pren el torn de paraula: ho fa l’Anna.

3. Lectura i aprovació de l’acta anterior: 

S’aprova l’Acta anterior.

4. Aprovació del ordre del dia i punts a afegir.

S’aprova l’ordre del dia.

5. Grups de treball i comissions. Presentacions ràpides i decisions a 

prendre.

- Acció al metro: Tenim el text de la performance de les Hostesses. Només falta fer 

una  octaveta  informativa.  El  Grup  de  Treball  es  reuneix  demà  (dimarts  6)  a 

l’Ateneu, a les 19.30h. 

- Habitatge: Ens informen de com va anar la Roda de Premsa a la Ciutat de Justícia 

d’avui (dia 5). Ha parlat el President de l’Associació de Veïns de Sants, la noia de 

Plataforma d’Afectats per la Hipoteca i la Jaqueline (una dona que va viure al 18N). 

Faltaven les teles grans, no ha vingut TV3 però só hi havia les Agències de notícies. 

Va estar molt bé. 



El desallotjament del 18N va ser desmesurat. La jutgessa s’ha negat a rebre als 

advocats. No hi havia ordre judicial. Les famílies has tornat a on estaven, moltes en 

pisos compartits. 

CONVOCATÒRIA: Dimecres  a  les  19.30h  trobada  de  comissions 

d’habitatge a l’Espai Obert. 

- Continguts: No va haver-hi reunió perquè van assistir a l’Audiència Pública. 

- Comunicació: Van parlar sobre la saturació del mail i es van plantejar una solució: 

trobar una estructura de corrent d’informació automàtic, però van fer la prova i no 

els  hi  va  agradar.  El  que faran és  l’InfoDiari:  resum diari  de  tots els  mails  que 

arriben al mail de l’Assemblea (gestió manual).

Estan investigant la Xarxa Social N-1, alguns estem ja participant-hi. N-1 és una 

“semilla” de LOREA (una macro xarxa social). S’està pensant de fer una “semilla” 

que fossin totes les Assemblees.

Facebook: resultats de les votacions sobre els temes d’interès del barri per a les 

xerrades:

TOP  3: Educació  (13  vots);  Economia  (11  vots);  i  Dret  a 

l’Autodeterminació (6 vots).

Els  segueixen:  Sanitat  (3  vots);  Accions  Socials  (2  vots);  Gènere  (2  vots)  i 

Desnonaments (1 vot). 

= 44 vots.

Hem pujat un 20% de les visites al grup en 1 mes.

ES PROPOSA nou tema: Què faries aquest Nadal en Crisi?

6. InfoCasal:

Centre Cívic: s’ha de sol·licitar una sala mitjançant una instància però has de ser 

una Entitat amb NIF i has de pagar.

Casal de Joves: en principi no hi ha cap problema per utilitzar els Espais comuns 

però si volem una sala no pot ser regularment ja que som un col·lectiu de caire 

polític i ho tenen expressament prohibit. 

Proposta 1: Canviar  el  dia  i  l’hora  a  una que sigui  més  càlida  per  tal  de  fer 

l’Assemblea a la plaça, per exemple els caps de setmana.

(1 vot)



Proposta 2: Posar  al  blog que no seguim a la  Concòrdia  i  que si  volen venir 

contactin amb x persona.

(1 vot)

Proposta 3: Seguir venint al Casal i difondre-ho igualment.

(Cap vot)

Proposta 4: Seguir venint i difondre la direcció de la Cantonada.

(8 vots)

Proposta 5: Lluitar pes l’Espai i parlar amb els de Sarrrià i preguntar com ho fem. 

Aprofitar per parlar/molestar amb el Regidor a l’Audiència Pública.

(Unanimitat) S’APROVA

Proposta 6: Seguir a la Concòrdia i si plou al Caprabo.

(7 vots)

Proposta 7: Seguir a la Concòrdia i si plou al Caprabo i si fa molt fred venir al 

Casal.

(12 vots) S’APROVA: però recordem que requereix PUNTUALITAT!

7. Info28D

Arriben des de la reunió diferents PROPOSTES:

a) Accions  descentralitzades  de  les  diferents  Assemblees  al  matí  i  accions 

centralitzades de les diferents Assemblees a Plaça Catalunya (cada Assemblea 

prepara el que vulgui però en aquest espai).

S’APROVA: Les Corts farem l’acció al metro (hostesses d’avió) pel matí i un Mercat 

d’Intercanvi a Plaça Catalunya.

b) Fer llufes amb frases en plan caxondeo per donar al metro.

ENS AGRADA.

c) Accions al metro en plan performance.

S’APROVA: LA OBRIREM A LA RESTA DE BARRIS.

d) Tirar bombes fètides a les diferents plantes del Corte Inglés.



NO HI HA ACORD.

e) Furts als supermercats per després repartir el menjar als necessitats.

NO HI HA ACORD.

f) Informar d’accions falses.

g) LEMA: De la innocència a la insurgència.

ENS AGRADA.

Demanen més propostes, o bé través del Blog, o bé a través de la reunió. 

PROPOSEM: 

- Elaborar un word amb un recull d’accions amb objectius, resultats, etc.

- Portar  una variant  a  l’acció  dels  furts:  anar  al  super  i  denunciar  el  consum 

irracional  ,  així  com fer  repartició  d’aliments,  de la  següent  manera:  agafar 

carros plens de productes bàsics i forçar que te’ls donin gratis. 

CONVOCATÒRIA:  Divendres dia 9 a les 19h al carrer Vistalegre núm. 15. Hi van 

l’Anna i l’Alex.

8. InfoUI15M: No hi ha informació.

9. InfoAudiència pública de les Corts

L’ambient era molt èpic. La gent demanava reclusió i vigilància policial.

Preguntes:

1) Quants  edificis  vuits  hi  ha  al  barri?  Quanta  gent  ha  estat 

desnonada? 

Diu que això de qui hi ha molts edificis vuits és una llegenda urbana, no n’hi ha 

tants, fins i tot, falten pisos.

Les persones que han estat desnonades han estat ateses pels Serveis Socials.

Ens convida a parlar amb ell a soles.

Creiem que a la pròxima Audiència li hem de demanar que contesti en públic.

2) Podem fer ús dels equipaments del barri per trobar-nos?

Diu que anem als Centres Cívics i demanem sol·licitud.



3) En quina situació queden els desallotjaments i els desallotjats de la 

Colònia Castells?

Diu que no faran més desnonaments, han arribat a acords amb els desnonats i tots 

ja estan en pisos. Faran una assemblea popular per parlar-ne de la situació. Ja han 

netejat les runes. 

10. InfoTrobada  Sabadell-Terrassa:  la  Ció  té  la  informació  però  no  ha 

vingut.

11. InfoDebat

Conclusions:

- Apostem per l’N-1.

- Sobre la dinàmica de l’Assemblea: cal més respecte als moderadors i que 

aquests es facin respectar; fer més votacions; tornar als torns de paraula; tot i 

que es  poden fer  aclaracions  (com  un  temps  mort  per  contestar);  ser  més 

puntuals i acotar l’Assemblea a dues hores.

12. InfoEncausades: 

Seguim recordant dues dates: 

13 de diciembre 19:30 h.
Pl. Cataluña

Manifestación en solidaridad con los encausados del Parlament y contra la 

represión al movimiento 15M.

14 de diciembre 07:30 h.
Arco de Triunfo

Paremos la Audiencia Provincial de Barcelona.

Porque ya hemos pasado de la indignación a la acción. Porque juntas lo podemos 

todo!

13. Suport a l’Enric Duran (informació al mail pertinent).

Reflexionem sobre la carta.

14. Punts de l’EC (Espai de Coordinació) que no es van decidir a 

l’última assemblea. (Els que ja es vàren parlar s’obviaran).

a) Acció contra la  pujada del metro i del preu de serveis bàsics, a més de la 

baixada dels sous. 



NO ESTÀ CONCRETADA.

b) Visibilització del tema laboral (a càrrec de la UPC). 

NO ESTÀ CONCRETADA.

c) Difusió de butlletins en els que s'expliqués qué fer davant abusos i pujades de 

preus, etc. Un manual de desobediència civil, bàsicament. 

ESTEM D’ACORD.

d) Coordinar-se amb els grups de salut per a fer accions als CAPs, apart dels 

Hospitals.  

ESTEM D’ACORD. El cap de Numància cada dimecres a l’hora de 

dinar tallen Numància. Hem de recolzar aquestes accions!

e) Fer cada tres mesos  una manifestació-acció. Com, per exemple, l'ocupació 

d'habitatges buits per a desnonats. 

ESTEM D’ACORD.

f) fer desobediència civil respecte la pujada de tarifes del transport públic.  

NO ESTÀ CONCRETADA. Tenim dubtes, tots alhora? Individualment?

h) Acció d'establir un dia per a retirar els diners de la banca privada i  pensar en 

traslladar-los a les banques étiques (sense dir a quina en concret). 

TENIM DUBTES.

i) elaboració d'unes nadales subversives i altermundistes.

ESTEM D’ACORD.

j) Amb motiu del passat II Saló del Cómic social de Santa Coloma, realitzar 

exposicions de cómic reivindicatiu i sobre el 15M.

ESTEM D’ACORD.

k) MOLT BÉ!!

l) S'ha elaborat un escrit de recolzament al poble egipci i el moviment de la Pl. de 

Tahir, i es difondrà per si aquest pot ser signat i recolzat per les assemblees.

VOLEM QUE ENS ARRIBI.



15. Recordatori de mobilitzacions i  activitats del 15M a barris, BCN, 

nacional e internacional.

Ho tenim tot al Calendari i a l’InfoDiari.

16. Decidir voluntaris per recollir aquesta informació per a la propera 

assemblea.

--------

17. Decidir un tema per parlar-ne a l’assemblea següent, de cara a no 

només parlar de temes tècnics  i  fer l’assemblea més atractiva i 

generadora de contingut.

--------

18. Voluntaris per fer l’ordre del dia de la propera assemblea.

Alex.

19. Decidir moderador propera assemblea.

Alex.

20. Torn lliure de paraules.

Pato: PROPOSA:

1) Que es determini una hora límit per modificar l’Ordre del Dia.

NO ESTEM D’ACORD.

2) Que es marqui allò que hem de llegir de cara a l’Assemblea a l’Ordre del Dia.

Tere:  podríem tenir l’Indemedia com a referència pel Calendari, que s’obri una 

pàgina per cada dia amb tota la informació. 

HO MIREM.

21. Parlar del tema escollit a l’anterior assemblea. No es va arribar a 

decidir prèviament el tema a tractar, per tant, el tema serà lliure a 

aquesta assemblea.

------



Hora final: 12.00h.


