
ACTA ASSEMBLEA D’INDIGNATS DE LA BARCELONETA 22.06.2011 
 
Es demana que les persones que formen part de comissions de treball, expliquin a la resta 
el treball que hagin fet durant la setman: 
 

1. Habitatge: 
- Sobre els pisos turístics es proposa d’assenyalar-los amb un dibuix/senyal a les 
portes i s’obre un debat entre tots/es sobre el tema. Algunes de les opinions i 
contrapropostes són: assenyalar les immobiliàries que treballen al barri en 
comptes dels pisos en sí; es diu que les immobiliàries també “ajuden” a trobar pis 
al barri a persones que hi volen viure (és el cas d’un parell de persones de 
l’assemblea); assenyalar els responsable reals del problema d’habitatge és a dir, 
bancs, administració i indústria del turisme; mobilitzar-nos per pressionar el nou 
govern sobre el tema HUTs (permissos per llogar pisos a turistes); actuar contra 
les pàgines webs que ofereixen pisos a turistes dins el barri; unir-nos a la Xarxa 
Veinal de Ciutat Vella (XVCV) per protestar davant la seu del Districte pel tema 
HUTs.  
- La Plataforma d’Afectats per la Hipoteca organitzarà un taller dirigit a les 
assemblees de barris a través de la FAVB-AAVV (Federació d’Assemblees de 
veïns i veines de Barcelona) per descentrelitzar la feina que fan sobre els 
desnonaments i activar grups de treball local dins de cada barri. Encara no se sap 
quan exactament seran aquests tallers. 
 

2. Sanitat: 
- L’assemblea de Gràcia proposa fer una mobilització el dijous 30 fins a la 

casa del Mas pel tema de l’ERO al Parc Salut Mar. Hi ha una convocatòria 
a l’hospital de l’Esperança però des de la Barceloneta es decideix de sortir 
tots junts des del barri i anar repartint octavetes al transport públic que 
agafem per anar cap allà. Surt la proposta d’anar vestits com si fossim 
malalts. També hi haurà un nou personatge que ens acompanyarà a partir 
d’ara a totes les manifestacions a favor de la sanitat pública. Aquest 
personatge és el SUPER SANO, que coneixarem el pròxim dijous 30 i que 
ens avancen que portarà una capa verda!! 

- El dia 7 de juliol hi haurà una assemblea de treballadors i usuaris. 
 

3. Comunicació: Es demana que s’envïin fotos del que anem organitzant per penjar-
les al blog. I es recorda que les comissions facin un petit resum del que van 
treballant per anar-ho penjant també al blog. 

 
4. Ensenyament: encara no s’ha reunit des de la última assemblea. Diuen que 

aniran a parlar amb centres. 
 

Pròxima Assemblea del barri de la Barceloneta:  
divendres 1 de juliol a les 19h a la Repla (Pl. del Mercat) 

 
Anima’t a dir-hi la teva! 


