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Acta assemblea de Les Corts 24/10/11 

Ordre del dia: 

- Determinar un lloc per a fer l’assemblea en dies de pluja 

- Resum de les reunions setmanals: 

 Assemblea general a Pl. Catalunya 23/10/11 

 Reunió coordinació de barris 

 Universitat indignada (Sants) 

- Info comissions 

 Continguts 

 Comunicació 

- Properes mobilitzacions/accions 

- Tresoreria 

 

1- Determinació del lloc de l’assemblea en dies de pluja: 

Hi ha sobre la taula la proposta d’anar a fer les assemblees al Casal de Joves de 

Les Corts, en la sala del teatre (que és suficientment gran) tot i que ens ho haurien 

de confirmar.  la Ció s’encarregarà de parlar-ho i fer-nos arribar la informació. 

Mentres no tinguem confirmació per al casal de joves, fixem les assemblees al 

porxo que hi ha davant del Caprabo de l’Illa caldrà portar megàfons per a poder 

sentir-nos ja que hi ha bastant rebombori. 

 

2- Resum de les reunions setmanals 

Assemblea a la Plaça Catalunya el dia 23 d’Octubre: 

- Es va fer una crida per participar en la trobada Catalana d’assemblees de 

Barri i/o pobles amb l’objectiu de tractar temes de coordinació general la 

trobada és a Ca l’Afou i seran uns dies de convivència, el proper cap de 

setmana. 
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- “Tardor calenta”: es fa una crida a organitzar jornades i/o accions continuades 

al llarg del mes de novembre, des de totes les assemblees/comissions. 

- Es pretén fer una acció de protesta i ajuda als detinguts pels fets del 29M i 

15J proposant auto inculpacions en massa a títol individual (“Jo també estava 

al Parlament”) 

- Proposta pel vot nul útil: hi ha disponibles per Internet butlletes amb uns 

missatges de denúncia concrets i es tracta de que tothom qui vulgui fer un vot 

nul faci servir aquestes butlletes per tal que es pugui fer pressió i es vegi un 

missatge clar i contundent. Aquest recurs podria ser molt útil si es dipositen 

en massa en el senat, així com en el cas que es reobrissin les urnes per a 

revisar les votacions. 

- Propera assemblea general: Dissabte 12 de Novembre. 

Trobada de Barris: 

- Des dels barris s’anima a engegar accions per als dies abans de les eleccions 

generals del 20N. Algunes de les propostes d’altres barris son: 

o Acampades a Pl. Catalunya i /o a Pl. Sant Jaume 

o Enganxines amb missatges de denúncia per enganxar-les en els 

cartells de propaganda electoral. 

o Xerrades deslocalitzades a tots els barris 

PROPOSTA  Les Corts: si hi ha prou forces, ens sumarem a acampar a la 

Plaça Catalunya els dies abans de les eleccions. Plantegem fer jornades 

diürnes amb tallers, xerrades i accions, proposades des dels barris i /o 

comissions. 

- També es va parlar de la creació d’una xarxa interbarris per poder donar 

suport mutu en relació a les qüestions d’habitatge i vivenda. 

- S’ha creat també una nova llista de coordinació de barris en la qual ja hi 

estem apuntats. 

- Es vol determinar una forma de comunicació concreta entre Barris en 

casos d’emergència (pe. detencions, comunicats, accions de suport...) 

des de l’assemblea de Les Corts hem determinat, de moment, una persona 
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de contacte que serà el Pato. Necessitem una altra persona voluntària per 

a fer de contacte, la qual hauria de sortir en la propera assemblea. També 

farem un llistat telefònic (en paper) de la resta de membres de l’assemblea 

per intentar muntar una cadena telefònica (a nivell intern). Per a això, 

portarem un Excel durant les assembles per a què s’apunti qui vulgui. La 

llista la tancarem a finals del mes de Novembre. 

Universitat indignada (Sants): des de l’assemblea de les corts no hi vam 

participar... 

 

3- Info comissions 

Comissió Continguts-acció-habitatge: 

- P.I.M. (Punt d’informació mòbil): el PIM és una cosa de tots, per tant, 

ACORDEM: es parlarà setmanalment a les assemblees i serà un punt fix de 

l’ordre del dia per tal d’intentar cobrir torns cada setmana per al PIM. Així, 

cada setmana es farà càrrec alguna persona i serà quelcom rotatori. 

de moment tenim una graella on ens hem apuntat uns quants. S’adjunta al 

final del document. 

materials i pancarta: Dimecres 26 d’octubre, trobada a la plaça de la 

Concòrdia per a aclarir una mica el tema dels materials i la nova pancarta que 

hem de fer. 

s’han d’acabar els díptics que vàrem dir de fer per a poder afegir-los a la 

taula del PIM 

- Xerrades: a partir del mes de Novembre, en endavant, engeguem un nou cicle 

de xerrades les quals es procurarà fer-les a les tardes de dissabtes o 

diumenges, per tal que la gent hi pugui assistir còmodament. Es mantenen en 

peu les xerrades sobre: 

Seminari Taifa 
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Sobirania i crisi alimentària 

Economia per a entendre la crisi 

Banca ètica 

 A més, afegim una xerrada a càrrec de “Feministes indignades”. El 

tema no s’ha concretat, el que sí serà és des de la perspectiva de 

gènere. 

 

- Proposta d’acció: 

Es va proposar fer una acció al metro amb l’objectiu d’entrar als vagons per 

a informar a la gent sobre dades impactants (pe. Sou dels polítics, paradisos 

fiscals, inversions bèl·liques...etc.) i animar també a que la gent hi participi a 

les assemblees dels seus barris/comissions. 

de moment, ACORDEM: la creació d’un grup de treball per anar 

concretant l’acció i els continguts de la mateixa. La primera trobada del 

grup de treball serà aquest dimecres dia 26Octb. A les 20’30 a Pl. 

Concòrdia. El grup de treball ara per ara el componen: Alex, Erea, Ció, 

Sergi, Anna, Albert, Adrianna. 

Comissió comunicació: 

Es va valorar l’ús de les xarxes i els recursos que tenim per la comunicació: es 

valora el bon funcionament del Facebook i el considerable seguiment. 

 

4- Properes mobilitzacions/accions 

- Trobada Catalana el proper cap de setmana a Ca l’Afou: encara no s’ha 

determinat massa el projecte, tot i que la intenció és realitzar una trobada 

general per abordar el tema de la coordinació de tots i totes. De moment no 

s’anima ningú des de la nostra assemblea tot i que si algú ho fa, preguem ho 

comuniqui a la llista de correu per veure si algú més s’hi apunta i organitzar-

nos per pujar. 
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- Propera assemblea general a Pl. Catalunya: 12 de novembre 

- Propera trobada de barris: divendres 28 d’Octubre a La Rimaia, Sants. La 

reunió tractarà sobre el desbloqueig de l’espai de coordinació. de moment 

hi assistiran: Alex, Anna i Ció. 

- Acció contra els bancs: dijous 27 Octb. Es pretén desnonar un banc (caixa 

CAM de Sants) just abans de la hora de tancar. En el cas de no ser prou gent, 

es realitzarà jornada informativa al davant del banc i rodalies. 

- Altres: http://dempeusperlasalut.worldpress.com/convocatòries/ 

 

5- Tresoreria 

Ens trobem que tenim els diners de l’assemblea bastant dispersats. Caldria 

centralitzar-los per a veure quant diner real tenim així com determinar el càrrec 

d’administrador/tresorer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dempeusperlasalut.worldpress.com/convocatòries/
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QUADRE TORNS PUNT D’INFORMACIÓ: 

 1a SETMANA NOV. 1-6 2a SETMANA NOV. 7-13 

HORARIS Dll Dt Dc Dj Dv Ds Dg Dll Dt Dc Dj Dv Ds Dg 
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12’00 - 13’00 
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17’00 – 18’00 
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18’00 – 19’00 
 

              

 
19’00 – 20’00 
 

              

 

Llocs estratègics plantejats: 

- Metro L3 Les Corts 

- Mercats Numància i Les Corts 

- Can Rosés 

- Camp Nou 

- Carles III 

- Maternitat 

- Plaça Concòrdia  


