
1. Resum de l’Assemblea passada

2. Resum de l’Assemblea de Barris i Pobles
» S’acorda fer la acampada el dia 14 en el parc de la ciutadella i si no es pot, fer una cassolada a 

les 20h. als barris.
» S’acorda el dia 15 fer una concetració davant del Parlament per aturar el debat sobre les 

retallades.
» El 19 de juny ens sumem a la convocatòria de la manifestació contra el pacte de l’euro, les 

retallades. Demanen que es faci convocatòria des de cada barri / poble.

3. Resum de les comissions
» S’estan fent assemblees d’usuaris i treballadors per explicar les retallades que s’estan 

fent a l’hospital i com afecta als usuaris. Volen posar panells informatius, però per als 
treballadors és problemàtic... demanen als veïns que ajudin a penjar cartells.

» Es planteja una assemblea conjunta entre treballadors / usuaris de Poblenou i Sant Martí 
(també els pertoca aquest hospital), cal confirmar la data.

» També s’ha parlat d’una possible ocupació del hospital, coincidint amb una altra ocupació 
rehivindicativa al Hospital de la Esperança.

» Hi ha la voluntat d’incoure als treballadors del CAP en la comissió de sanitat, ja que també 
afecta als veïns directament. Estant treballant-ho, problemes d’horaris?

» Hem parlat de com difondre les accions que venen de la acampada i que hi donem suport: 
el 14J, el 15J, el 19J, ... i d’altres mobilitzacions del barri:

▪ publicant-ho en el blog
▪ penjant un calendari - mural a la plaça (al generador), on és pot penjar també les actes 

de les assemblees, els cartells...
▪ fent un mailing setmanal
▪ fer una pancarta, i maquetar les demandes de mínims de la acampada de pl. Catalunya, 

per fer difusió durant les cassolades
▪ que les comissions ens passin el que hagin estat treballant per publicar-ho al blog
▪ anar a visitar les associacions del barri, per buscar la seva implicació en la assemblea
▪ redactar un text per al diari del barri

» Hem parlat de fer les següents trobades:
▪ demà abans de la assemblea (a les 18h) per preparar el calendari gegant i penjar-lo al generador
▪ una cita per encartellar el barri (dissabte o diumenge, ho decidim demà)
una cita per coordinar el treball amb les eines digitals (facebook, twitter, blog)
▪ una cita per parlar de com treballem amb premsa
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» Es va assistir a la reunió organitzada a Plaça Catalunya amb diferents col·lectius que porten 
temps treballant el tema del habitatge (500x20, Sostre cívic, l’AVV l’Òstia, ...)

» Es vol treballar en la línia de vincular aquests treballs al barri. Veure com afecta el nou pla 
urbanístic (en redacció), difondre les denuncies de mòbbing

» Cal fer una trobada per coordinar-se

4. Subcomissió d’autoorganització de Plaça Catalunya
» Tenen la proposta de realitzar un mapa de recursos organitzat per zones (informació, material, 

lluites, espais físics i punts de trobada, ...). Aquesta eina servirà per millorar la autooganització i 
el suport mútu entre assemblees i col·lectius.

» Enviar el mapa de recusos a autoorganizacion@gmx.es o al blog http://autoorganizacion.
wordpress.com

5. Torn de propostes (algunes es van as assumir, algunes encara s’han de debatir i concretar)

» Proposes per treballar en l’espai públic, entre el 15 i el 19, per senyalar els culpables de la crisi 
(immobiliàries, bancs, ...)

» L’assemblea d’indignats de la Barceloneta ha de tenir continuitat més enllà del 19, passar de la 
queixa a fer coses, com per exemple recolzar els desnonaments que es produeixin al barri, etc...

» Fer una acampada al mes, acampades temàtiques?
» Fer un hort urbà a la Barceloneta
» Fer assemblees rotatives a les places del  barri
» Recollides de signatures per demanar la reforma de la llei electoral, i per demanar la dimissió 

del Felip Puig
» Tenir un representant
» És important anar treballant entre assemblees...
» La pròxima assemblea es fa a la Plaça Sant MIquel, i la següent a la Plaça Pescadors.

6. Propostes de cara el 14 i el 15
» Tant a l’acampada del dia 14 com la concentració del 15, hi ha un acord absolut en que seran 

accions pacífiques.
» Fem punts de trobada per anar al Parlament, per fer pinya i tenir cares conegudes...
» 14 juny 18h. / 15 juny 6’45h. a la Plaça Sant Miquel (Pl. de la Barceloneta)
» Si dimarts no ens deixen acampar, no forçar la situació, anar a casa i tornar tots dimecres pel 

matí: el important és bloquejar el parlament el dia que es debaten les retallades.
» La idea és envoltar el parlament, si no es possible, fer el cordó on sigui... si és a fora del parc, 

l’important és bloquejar les entrades. El parc té 8 entrades, 4 en que hi poden entrar cotxes. 
Cada barri bloqueja la porta que li és més pròxima. A la Barceloneta seria la porta del costat de 
l’Estació de França.

» L’acció és pacífica, però amb l’objectiu de parar l’activiat parlamentària.
» Fem difusió al barri:

▪ encartellada dels cartells del 15J
▪ muntar un punt d’informació a la plaça
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