
TROBADA VALLAMUNT DEL 28.04.2012 
 
Participen 
Assemblea Carmel (2) 
Assemblea Horta (4) 
Assemblea Muntanya (6) 
Assemblea Sant Genis (1) 
 
Ordre del dia 
- Jornada del 1 de maig 
- Reunió del Banc Central Europeu (BCE) 
- Jornades del 12 i 15 de maig 
- Propostes de les assemblees 
  - Carmel : Campanya antifeixista 
                 Logo espai Vallamunt 
                 Xerrada Guifi.net 
                 Participació a Interbarris 
                 Economia 
  - Muntanya : Horts 
                     Caixa resistència, concert 
                     Xerrada Pek-Oil 
  - Horta : Congres dels pobles 
               Proposta 
               Xerrada sobre Islàndia 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1 -  Jornada del 1 de maig 
     Participar a la manifestació convocada per la coordinadora laboral del 15M 
     Anar conjuntament les 4 assemblees amb una pancarta de Vallamunt 
     Es queda a les 5 de la tarda davant del Cap d'Horta 
 
2 - Jornades del 12 i 15 de maig 
     Es transmeten les informacions recollides el divendres al Espai de Coordinació d'Interbarris 
     S'han redactat dos manifests, un d'Interbarris i una altre de esquerra de l’Eixampla, que no es   
     poden discutir per que encara no els han entregat. 
     
     Dia 12 
     S’informa que per el dia 12 es convoca una manifestació (sense demanar permisos) a  partir de  
     columnes dels barris per confluir tots a la Plaça Catalunya. 
     Sense servei d'ordre, però que tots ens hem responsabilitzar de que no es generin incidents. 
     La columna de Vallamunt començarà al 15:30 hores davant del Cap d'Horta, per confluir amb  
     la que vindrà de Sant Andreu a les 16:30 hores a Meridana-Navas 
 
     Dia 13 
     S'estan organitzant 4 debats a celebrar a la plaça Catalunya, sobre Educació, Context Laboral,  
     Política i Causes de la crisi. 
 
     Dia 15 
     Existeix una proposta de que les assemblees muntin punts d'informació a la Plaça Catalunya  
     durant tot el dia. 
 
     El dia 4 a les 19 hores està convocada una trobada a la Casa de la Solidaritat, per acabar de  
     preparar les jornades del 12 i el 15 de maig 
 
3 - BCE 
    S’informa que s’està organitzant una acció potent davant de 4 bancs de la ciutat, però no es  
    coneixen ni el fons ni els detalls. 



    Es convoquen cassolades als barris per els tres dies 3, 4 i 5 a les 21 hores. 
    Estan convocades dues xerrades sobre els bancs a les 7 de la tarda, el dimecres 2 a la Plaça  
    Joan Miro (parc de l'Escorxador) i el dijous 3 a la Plaça Orfila. 
 
4 - Carmel 
    - Campanya antifeixista 
      Informen que estan contactant amb les associacions del barri, per fer alguna acció de repulsa  
      del atac feixista a un noi del barri. 
    - Pla buits 
      Informen sobre els Pla buits llençat per l'ajuntament per que es faci quelcom a espais perduts  
      dels barris. 
    - Guifi.net 
      Informen que el proper dia 16 de maig fan una xerrada sobre la creació d'una xarxa guifi.net  
      al barri, al espai Boca Nord, properament informaran de l'hora. 
    - Assistència a Interbarris   
      Proposen que organitzem la participació a Interbarris de forma rotatòria entre les assemblees  
      de Vallamunt. 
      Fer torns de 2/3 persones que participin al espai de coordinació durant tres mesos. 
      Es proposa que la substitució d'aquestes persones es faci escaladament, per que sempre  
      estigui  algú que conexi el funcionament i les darreres trobades. No substituir-los tots de cop.  
      Es traslladar a les quatre assemblees per decidir-ho. 
      Es comenta que encara que Interbarris no sigui un espai de decisió si no sols d'informació,  
      portem tot el mati treballant sobre les informacions rebudes a la darrera Interbarris 
      Es proposa fer una debat a Vallamunt sobre quin es el sentit i la raó de Interbarris i portar-ne  
      desprès les conclusions d'aquest debat per compartir-les amb les altres assemblees. 
    - Economia 
      Informen de que tenen una caixa amb 35 euros, que caldrà discutir que fem amb aquest tipus  
      de fons. 
 
5 - Muntanya 
     - Concert - Caixa resistència 
       Informen que conjuntament amb Carmel estan treballant per fer un concert per recollir fons  
       per poder disposar d'una caixa de resistència, per poder fer front a possibles despeses,  
       (fiances,.....) 
       Cal acabar de concretar a quin espai però podria ser al mirador de la Rambla del Carmel. 
     - Horts 
       S'informa que el hort que varen oferir a Horta ja no esta disponible. 
       Carmel vol engegar-ne un a Serralonga/Farnes 
       Muntanya informa que a la zona de Vallcarca existeixen terrenys que es podrien usar. 
     - Peak-Oil 
       El proper 11 de maig a les 19:30 hores xerrada al Centre Cívic del Coll 
 
6 - Horta 
     - Xerrada Islàndia 
       S'informa sobre la xerrada que unes persones coneixedores de l’experiència d’Islàndia estan  
       preparant per fer al barri. 
 
       
Es proposa fer un debat-discusió sobre que representa Vallamunt, abans de final de juny i portar 
les conclusions a Interbarris. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 


