
ACTA ESPAI DE COORDINACIÓ 29/06/2012  
Organitza: Ass. Esq. Eixample 

 
PARTICIPANTS 
Sants, Poble Nou, Les Corts, Vall d’Amunt (coordinadora de les assemblees d'Horta, Carmel, St. Genís i 
Muntanya), Raval, Sarrià, Sant Antoni, Gràcia, Guinardó, Sant Andreu Palomar, La Marina, Gòtic, Sant Martí – 
La verneda, Dreta de l'Eixample, Esquerra de l'Eixample, Coordinadora Laboral, Rereguarda en Moviment 
 
ECONOMIA 
L'Assemblea de Les Corts ha rebut certa informació sobre el deute del 15-O, l’enviarà a la llista de l’espai per a 
que cada assemblea decideixi què vol fer. 
 
VALORACIÓ DE LES ASSEMBLEES DE LES ACCIONS CONJUNTES  
• Corts: No ho valora com a assemblea ja que no en van participar perquè estaven fent la festa d'aniversari de 

l’assemblea. 
• STAP: No s’hi va participar com a assemblea. Es lamenta la baixa assistència de gent. 
• Marina: Poca participació, sempre som els mateixos. 
• Sarrià: Baixa assistència. Els col·lectius que hi van participar es van allargar més de l’establert i es va fer un 

xic massa ferragós. 
• Sants: El judici va ser un xic massa llarg, les accions han de ser més dinàmiques, manca de participació 

potser deguda al desgast que ha suposat Mórdor. 
• EsqEixample: Manca de participació, judici ferragós. 
• Raval: Ens va mancar temps per a la difusió, es va fer únicament a través d’internet i en una setmana. 
• Gràcia: La manifestació del mati era excessivament identitària i poc integradora per part de la CGT no 

quedava clar que era una mani anti-repressiva, s’han d’aprofitar les manis per fer més discurs. Bankia es 
valora positivament, va agradar el judici, però es lamenta que no es va cridar gaire a la gent del barri. 

 
SEGUIMENT PROCESSOS ANTIREPRESSIUS 
• Guinardó: Proposa fer un “actuable” de suport a les encausades per el 29M. 
• STAP: Al barri hi ha 8 encausades, algunes d'elles amb petició formal. Cada setmana fan una acció de suport 

involucrant de diverses maneres a la Guàrdia Urbana i la Regidoria del Districte.  
• Rereguarda en Moviment: 

Vol ser aquella plataforma que empara a les persones quan aquestes duen a terme mobilitzacions, alhora que 
bastir propostes i tirar endavant accions concretes encaminades a oferir una resposta clara i contundent a 
l'ofensiva repressiva. 
Actualment treballen en 4 grups diferents: 

• Suport Legal 
• Suport Psicosocial a les represaliades i persones properes a aquestes 
• Suport Econòmic. S'ha creat una caixa de resistència per a cobrir els costos dels processos legals. 
• Continguts. Treballen en continguts profunditzant els temes de la repressió, por, i violència. 

Actualment estan desenvolupant un protocol de suport a les persones represaliades. 
Demanen la participació dels barris en aquest, i en la plataforma en general, no volen ser una grup a part sinó 
una peça més del conjunt d'assemblees. 
Han fet guardioles per a la caixa de resistència i demanen a cada assemblea de barris que es faci càrrec de 
una guardiola per a recaptar diners en els actes que aquestes duguin a terme. 
Ofereixen fer xerrades i tallers tractant el temes de la violència, la por i la repressió i com l'enfrontem . 
Alhora demanen també que se'ls informi dels possibles cassos de repressió ja que poden ajudar també fent-
ne difusió i sensibilització. 
Web: rereguardaenmoviment.org 
Correu: mailto:rereguardaenmoviment@gmail.com 

 
PROPOSTES MILLORA ESPAI DE COORDINACIÓ  
• Grup de persones de comunicació:  

És un grup de suport, no un grup de treball, per millorar la comunicació entre les assemblees i compartir els 
recursos de comunicació. 
S’està fent un estudi de les eines existents i de les eines que s’utilitzen a les assemblees per a poder fer una 



proposta per a usar tots les mateixes eines i fer els cursos necessaris per a generalitzar-ne l’ús. 
Aquest grup també està fent tallers d’autoformació en eines de comunicació. Aquests tallers són oberts a la 
participació de totes les persones de les assemblees que hi estiguin interessades, però no se'n fa difusió ja que 
normalment els espais on es duen a terme no se de gran capacitat. 
Fins ara s’han establert uns protocols d’us de la llista l’infobarris i el calendari per tal de facilitar-ne l'ús i 
reduir la feina que comporta. 
El mateix grup en les seves trobades estableix la data de la següent, la propera és dissabte 7 de juliol a les 
19’30, el lloc està encara per confirmar. A les 17’30 del mateix dia es farà un taller de seguretat a internet. 
• Sants: han fet un grup de comunicació i els sembla molt interessant la possibilitat. 
• Vall d’Amunt: està mirant el tema del guifinet. 

• Gràcia fa una proposta de funcionament, es pot trobar en el document adjunt (Gracia_FuncionamentEC.pdf) 
• Raval fa una proposta de funcionament, es pot trobar en el document adjunt (Raval_FuncionamentEC.pdf) 
• Corts: El sistema de serra és massa trafegós i no ens permet preparar accions àgilment. La creació d'aquests 

grups de treball (GdT) com el de Mórdor i el de Bankia està contemplada dins el consens de mínims de l’EC. 
• STAP: Els GdT ens semblen una bona eina per a tirar endavant les accions. Proposen fer una assemblea 

general de cara al setembre o octubre, hi ha un problema de concreció i objectius que s'hi podrien resoldre. 
• Sarrià: Tothom esta d’acord amb que els GdT son una molt bona manera de treballar, però s'ha d’anar amb 

compte amb que els GdT no es solapin. 
• Sants: D’acord amb la proposta de Gràcia, cal tindre abans actes i ordre del dia. Alhora cal posar un límit a la 

duració de l’EC i als torns de paraula per a que no es faci etern. 
• Vall d’Amunt: Seria oportú crear una comissió de l’EC que tracti aquest tema fora de l’EC, treure’ns de 

sobre aquesta continua discussió sobre l’EC. Cal més confiança vers les persones que venen a l’EC. 
Es portaran les propostes a les assemblees i es tornarà a parlar en el proper espai de coordinació. 
 
PROPOSTES D'ACCIÓ CONJUNTES 
15-O/20-O 
• St Antoni fa una proposta d'acció, es pot trobar en el document adjunt (StAntoni_20O.pdf) 
• Gòtic: Amb una mani no en tenim prou, volem aconseguir alguna cosa. 
• EsqEixample: S'ha tractat el tema en diverses assemblees i tot i que no s'ha arribat a un consens en l'acció 

considerem necessària la creació d'un GdT que comenci a treballar-hi com es va fer amb Mórdor o el 16J.  
 
ALTRES ACCIONS  
• Gràcia proposa fer unes jornades de reflexió. Es pot trobar la proposta completa en el document adjunt 

(Gràcia_JornadesReflexio.pdf) 
• Poblenou: Obrir el debat sobre una vaga general indefinida. Es pot trobar la proposta en el document adjunt 

(Poblenou_VagaGenralIndefinida.pdf). També ha fet proposta de fer una gimcana. 
• Marina: Proposen rellançar el grup de transports. ADSE i EsqEixample diuen que participaran en el grup. 
• Marina: Proposen fer una campanya de demanar una factura cada cop que es pagui l’euro dels medicaments 

per després mitjançant un contenciós administratiu demanar el retorn dels diners. Això es vol lligar amb una 
campanya mediàtica de manera que encara que perdem (judicialment) guanyem (socialment). Es farà una 
reunió el 5J a c/Marqués de Campo Sagrado, 29 a les 19h per tractar el tema de la sanitat. 

• Verneda: es proposa un tancament en un CAP. Es farà una xerrada sobre el copagament. 
• ADSE: Descentralitzadament atacar diversos bancs durant la nit per a que Barcelona es llevi amb els bancs 

pintats, empaperats, etc. St Antoni, Gòtic i Sàrria ja han fet o es plantejaven fer accions similars i estarien 
d'acord en fer-ho conjuntament. També preparen accions a Sagrada Família (massiva presència d'autocars 
turístics) 

• EsquerraEixample: Proposta de fer un grup per fer performances (a la Rambla aquest juliol) per fer 
denuncies i visibilitzar 4 temes. Bancs, sistema capitalista, mitjans de comunicació, polítics. 

• Gràcia: "Campanya de denúncia a la Caixa”, la proposta es pot trobar en el document adjunt 
(propostes_gràcia_campanya_contra_la_caixa.pdf) 
Primera reunió el dia dijous 5 de juliol a les 19:30 h al Banc Expropiat de Gràcia (Travessera de Gràcia 181). 
Proposta d’ordre del dia: 
• Per què plantegem una campanya en contra de la caixa? 
• Presentació de les propostes elaborades pel grup de treball sobre la CaixaésMordor de l'Assemblea de la Vila de 

Gràcia 
• Torn obert, com es veu, quins objectius, quines accions? 



 
GRUPS SECTORIALS i TRANSVERSALS 
• Coordinadora Laboral . Són un grup de treball que rep els conflictes laborals de diferents sectors i tracten 

també de redirigir-los als barris perquè s'incorporin les problemàtiques a les assemblees de barri. Demanen 
recolzament i participació a les seves assemblees perquè no són tanta gent i volen fer d'espai de trobada entre 
barris i laboral. Dimecres a les 18:30 a la Casa de la Soli. 

• Aturem Eurovegas. S’ha constituït la plataforma Aturem Eurovegas Barcelona i es convida a totes les 
assemblees a participar-hi. Es demanen idees, que els barris pensem en accions. 
Sarrià passarà la convocatòria de la propera reunió per la llista de correu de l'EC. 

 
El proper espai de coordinació l'organitzarà Vall d’Amunt 


