
Dia: dissabte 28 de maig

Hora: 12h del matí

Lloc: centre de la pl Catalunya

Assistents:
Barris: Gràcia, Sant Martí, Barceloneta, Casc Antic, Poble-nou, Sants, Sarrià-Sant Gervasi, Raval, 
Horta-Guinardó, Poble sec, Les Corts, Sant andreu, Sant antoni, Nou Barris

Municipis: Hospitalet, Molins de rei, Vilanova, Viladecans, Santa Coloma de Gramanet, Sant feliu 
de llobregat, Castelldefels, Torredembarra, Cambrils, Barberà, Badia, La Bisbal, Esplugues, Sant 
adrià.
1. DINÀMICA DE LA TROBADA
S’explica la dinàmica de la trobada. On els objectius són dos: d’una banda, intercanviar i conèixer 
què fan a la resta de barris i, de l’altra, fer propostes de coordinació futura, que puguin ser 
aprovades a la següent trobada.
2. PRESENTACIÓ DE L’ACTIVITAT DE CADA BARRI
Clot-camp de l’arpa
Van iniciar-se amb el tema de la vaga general i després amb el tema de la reforma laboral. 
Participen unes 20 persones a l’Assemblea. Arran del 15M van fer una assemblea de 250 persones. 
Tenen 2 projectes: horts urbans i xarxa de suport mutu (temes: vivenda i laboral). Sempre treballen 
des de la perspectiva de l’autoorganització i menys des de la demanda a l’administració.
Arran de l’assemblea massiva, han fet més activitat. El seu contacte és: 
assembleasocialclotcampdelarpa@gmail.com
Assemblea de drets socials de l’Example
Van néixer arran del 29S. Va ser una assemblea que va començar amb força, però ha anat decaient 
de participació. Comenten que a l’Eixample és difícil aglutinar a gent que no estigui ja participant 
en un col·lectiu, però que arran del 15M s’ha apuntat més gent. La propera assemblea la fan a les 
20:30 el dilluns a la pl Gaudí. Diuen que és un barri massa extens i divers socialment com perquè es 
generin dinàmiques de proximitat;els seus principals problemes són: manca espais per joves, manca 
guarderies, etc.
La idea és poder treballar en nuclis més petits, com per exemple Sant Antoni, que està dins 
l’Eixample però té assemblea pròpia. Contacte: dretsocialseixample@gmail.com
Gràcia
Dilluns passat van fer la primera assemblea, arran de la qual van sortir diverses comissions, com la 
de continguts o la d’acció. Volen arribar a la resta de barris de gràcia, més enllà de la vila. Esperen 
d’aquest espai de trobada, que la els barris es coordinin. Contacte: graciaencrisi@gmail.com
Sant Martí
Aquesta setmana s’han reunit 2 vegades: dimarts (gent Verneda) i dijous tot Sant martí. Dimarts que 
ve es tornen a reunir, convocant punt d’informació i cassolada. Han començat a partir del 15M. 
Proposta: faran un blog. Contactes:
Sant Martí (només verneda): assemblea.vernedasantmarti@gmail.com Acampada tot Sant Martí: 
santmarti.acampadabcn@gmail.com
Casc Antic
Van comencçar a treballar arran del 29S. Temes principals: especulació urbanística i presència 
policial. El seu mètode és l’autoorganització i la implicació de gent ben diversa. A partir d’ara 
hauran de decidir cap a on caminen Contactes: acascantic@risup.net, acascantic@gmail.com
Barceloneta
Fins ara han treballar sota el paraigües de l’AVV però la seva idea és obrir l’espai i crear 
l’assemblea de la Barceloneta. Lluites realitzades per temes de turisme, habitatge… Arran del 15M 
convocaran pel divendres que ve un berenar a les 19h amb la idea que a partir d’aleshores l’AVV 
deixi de liderar aquest espai.
Contacte: pdefensabarceloneta@yahoo.es
Poble-nou



29S inici. L’assemblea es reuneix setmanalment. Dimecres que ve a les 20:30 a can felipa Contacte: 
assembleasocialpoblenou@gmail.com
Sants
Porten des del dissabte 21. A les assemblees són unes 200 persones. A partir del desallotjament 
també s’han activat han valorat com donar-hi suport. Fan tallers, xerrades, etc… Proposta si hi ha 
un altre desallotjament.: que tots els barris tallin un punt d’una carretera dx 17:30 pla sants 
cassolada infantil dll i dx assemblea drets socials de Sants Contactes: 
assembleabarrisants@gmail.com, enquestaobrera@gmail.com
Sarrià-sant Gervasi
Van començar a treballar la setmana passada. Han començat amb una assembles de 100 o 150 
persones. Assemblea des de dijous però al barri ja tenien altres plataformes anteriorment i, per tant, 
la gent es coneix. Línia política = 15M, a més de les lluites locals. proposta: integrar a l’assemblea 
general allò que passa als barris. Dijous a les 20h a la pl de sarrià contacte: 
assembleasarriasantgervasi.wordpress.vom assembleasarria@gmail.com
Assemblea Raval
29S van caomençar a treballar. Darrerament estan treballant temes especulatius dels carrers 
Robadors i Sant ramon (pla urbanístic). Propera assemblea, dimarts 31. contacte: ?
Horta-Gunardó
Arran acampada, han fet convocatòria assemblea general Horta-guinardó. Van ser unes 200 
persones. Problema orogràfic per reunir-se gent de barris tan llunyans i, per tant, cal pensar si fan 
altres assemblees (com Montbau, per exemple). Ara es troben de 16h a 21h les comissions a la pl 
del Nen de la rutlla cada dia. Dimarts que ve faran assemblea a les 19h
Contacte: assembleasocial@gmail.com
Poble sec
Fa 2 anys que funcionen. Tenen diferents comissions. demà a les 17h fan activitats i assemblea 
Contacte: assembleapoblesec@gmail.com
Les Corts
Dilluns passat van fer la primera assembles (90 persones). De moment no estan molt organitzats. 
Volen implicar a gent gran dilluns 20:30 cassolada i a les 21h assemblea Pl concòrdaia Contacte: 
assembleadebarrilescorts@gmail.com
Sant andreu
Arran del 15M van fer cassolades i després, el dimarts van fer assemblea a les 20h. Es tornen a 
reunir dimarts que ve. Són entre 400 i 500 (al menys, el primer dia). Va funcionar fer cartells, més 
enllà de la comunicació on-line, especialment per la gent que no té accés a les noves tecnologies. 
Cada dia a les 21h fan cassolada. Animen a la gent de la trini a participar. Contecte: 
assembleasantandreu@gmail.com
Sant Antoni
Es van començar a reunir arran del 29S amb un comitè de vaga. Van fer cassolada la setmana 
passada. Dimecres a les 19h a avinguda mistral faran la primera reunió de l’assemblea. Els 
agradaria que fos un espai obert. Contacte: correu.gentdesantantoni@gmail.com
Nou Barris
Han fet assemblea des de la setmana passada però ja fa molt de temps que treballen en entitats i 
plataformes com l’Oficina de Drets socials. Contacte: acampada9barri@gmail.com, 
ods9barris@gmail.com
Municipis:
Cornellà
des de dissabte passat que estan acampats. Està sent molt bonic. Emocionades. Recolzen el manifest 
de bcn i han fet el seu propi. Tenen twitter, facebook, wordpress. De cara a la setmana vinent 
recolzaran les mogudes que hi hagin en altres municipis
Hospitalet
Les acampades es reuneixen de 18:30 a 20h de la tarda. A les 20h cassolada. Assemblees 
heterogènies i problemes heterogenis. Demà 17h Jaume Botey farà xerrada Tenen vàries comissions



Molins de rei
cassolada i assemblea des de fa 3 dies. Els costa arribar a la gent gran.
baixllobregat15m@gmail.com
Vilanova
El dia 20 van ser molta gent, de totes les edats. Ara s’han unit col·lectius que mai havien treballat 
junts. També s’han dividit per comissions. També s’ha ajuntat amb problemes d’agressions per part 
d’un partit xenòfob i ahir van fer mani massiva i això ha fet que col·lectius d’immigrants es 
sumessin.
cassolada 1er dilluns de cada mes.
Viladecans
Des de dimarts fan cassolades i assemblees. Des d’ahir acampen. S’han començat a organitzar en 
comissions.
Santaco
Cassolada espontània via facebook = 140 persones. Dilluns van reprendre el tema 21 cassolada i 
21:15 assemblea. Tenen vàries comissions. Des de dimecres estan acampats. Van a més. S’han 
sumat la gent de les assemblees de drets socials o altres plataformes s’han sumat. Estan treballant 
lluites locals. Necessiten aprendre dinàmiques de participació.
Sant feliu de llobregat:
Han fet concentracions. Des del 25 cassolada més assemblea. Donen suport acció contra la banca el 
dilluns que ve. Demanen suport als barcelonins. Cal aprofitar el símbol de pl Catalunya, sense que 
necessàriament els pobles hi participin perquè segons ells, ara toquen els pobles. Faran passi de 
vídeo “Inside job”: dimecres a les 22h amb Arcadi Oliveres.
Castelldefels
A la pl esglesia. Cassolada i acampada.
Torredembara
Hi són des del dia 20. Cassolades diàries i després assemblees. Molt suport social però poca 
participació de la gent. Voluntat de mantenir vincle amb Barcelona per extendre el moviment.
Cambrils
acampen cada cap de setmana dimecres a les 21h a una plaça que han batejat amb nom d’àgora
Barberà
dilluns passat assemblea i a partir del dimarts, acampada. Proposta xarxa de comunicació.
Badia
acampada a la porta de l’ajuntament. Consideren que ara toca coordinació local
La Bisbal
Es demana força als lloc grans com Barcelona, pq els llocs petits no tenen tanta capacitat 
d’incidència
Esplugues
Vindiquen coordi per possibles desallotjaments
Sant adrià
S’han vist 2 cops (3 barris: besos, minima i st adrià centre). Eren 100 la propera cosa que faran serà 
proposar obj en concret. Tb veuen important que la gent de carrer tingui la possibilitat d’expressar-
se lliurement. Sobretot idea “ningú ens representa”

ACORDS
Es parlen diverses propostes però s’acorda que:

• La comissió d’extensioó enviarà contactes d’esplais i agrupaments a les assemblees locals 
per fer que aquests participin.

• Es proposi a l’assemblea general un punt de barris sempre

• Es faci un blog compartit de les acampades i assemblees locals

• Dissabte dia 4 de juny a les 12h ens tornem a trobar a Pl Catalunya, independentment del 
que passi amb la plaça abans



• Cada assemblea a de debatre a les assemblees locals sobre els temes següents i ha de venir 
amb les qüestions resoltes.

Caldrà decidir a la propera trobada sobre:

▪  La periodicitat de les trobades (sobre tot es debat si és millor cada setmana o cada dues 
setmanes. Es veu clar que ha de ser sempre en cap de setmana)

▪ La possibilitat d’unificar els horaris arreu de cassolades i assemblees (hi ha qui diu que cal 
tenir en compte els horaris familiars)

▪  La possibilitat de treballar eixos compartits com:desnnonaments i vaga.


