
V ESPAI DE COORDINACIÓ ENTRE BARRIS 
 
25 de novembre de 2011, Casal de Font d'en Fargas 
 
 
 
Hi son presents, a les 18:10 hores, els representants/portaveus de les següents 
assemblees: 
 
Horta, Muntanya, Raval, Les Corts, Sants, Sant Gervasi, Nou Barris (Zona Nord), Poble 
Sec, Gràcia, Gòtic, Eixample Dreta, Casc Antic, Guinardó-Can Baró, Sant Genís, Carmel, 
Eixample Esquerra, Sant Martí, Poblenou i Nou Barris. 
 
L'Adan, el moderador, explica el funcionament de l'assemblea: primer l'ordre del dia, que 
començara amb les propostes que apareixen dins d’aquest. A continuació, a miscelània 
s'inclouran les propostes que duu cadascuna de les assemblees. Finalment, es donarà 
torn obert de paraula per a que cadascú parli a titol personal si ho creu necessari. 
 
2.1. Propostes d'acció* : 
 
Es comenta la proposta de fer una acció entre espai de coordinació i espai de coordinació 
per a obligar-nos a fer quelcom. 
 
Abans de llegir la resta de propostes d'acció, el representant del Raval comenta que ells 
han valorat conjuntament aquestes propostes i si ho diuen en cada pregunta o una 
vegada per a totes.  
 
Els representants de les assemblees de Les Corts, Gràcia, Sant Martí, Poblesec, 
Sarrià-Sant Gervasi, Casc Antic, Guinardó-Can Baró i Sant Genís dels Agudells ens 
informen que no han pogut treballar l'ordre del dia, que estaran com a oients i que 
exposaran les propostes que hagin sortit de les seves assemblees. 
 
2.1.1 Proposta de cercavila el mateix dia a tots els barris: 
 
Horta s'hi suma.  
Muntanya s'hi suma però comenta el problema de que si a la assemblea son poca gent no 
resulta efectiu, pel que proposen juntar-se a nivell de districte.  
Raval diu que van fer una proposta sobre accions comunes relatives al segon paràgraf 
(després del d'accions) i que creien que el 28 de desembre es una bona data per a fer 
accions. En definitiva, que s'hi sumen si es la postura majoritaria.  
Sants accepta la proposta pero no han debatut com la recolzaran. Gòtic no ha decidit res 
sobre la proposta.  
Eixample Dreta comenta que volen sumar-se a la pauta comú que surti de la trobada. 
Com el Raval. Sant Genís diuen que s'hi sumen, encara que també mirarien de juntar-se a 
nivell de districte, ja que son poca gent.  
Carmel s'hi suma.  
Esquerra de l'Eixample creu que es necessari establir una data (dia 28) per a fer una 
acció a tots els barris, però que no han treballat aquesta acció en concret.  
Sant Martí han fet la mateixa proposta per al barri, en un principi els hi agrada el dia 28.  
Poblenou s'hi sumen. 
 
 



2.1.2. Proposta de concentració o sabotatge de pista de gel:  
 
Horta s'hi suma. 
Muntanya també s’hi suma. 
Raval el mateix que abans (s'hi suma si hi ha quorum) i els hi fa molta il·lusió aquesta 
acció.  
Sants encara no ho han treballat. 
Gòtic s'hi sumen amb molt d’énfasi.  
Eixample Dreta s'hi sumen però debateixen la manera de dur a terme l'acció (denúncia, 
destrucció de la pista, etc.). 
Sant Genís segurament s'hi sumarà. 
Carmel s'hi suma. 
Esquerra de l'Eixample la recolzen per a treballar-la, a veure com es fa. 
Sant Martí la recolzen però s'ha de treballar.  
Poblenou ha tingut molt debat respecte la proposta i cóm s'enfocaba aquesta, encara que 
la recolzen per veure cóm es treballa. 
 
2.1.3 Organitzar una concentració a Pl. Sant Jaume per a exigir major transparència 
a les institucions: 
 
Horta no ho ha treballat. 
Muntanya s'hi suma. 
Raval si hi ha quorum, sí, però sense massa entusiasme. 
Sants creuen que segurament la recolzaran 
Gòtic no es posiciona. 
Eixample Dreta no ho ha treballat. 
Carmel s'hi suma.  
Esquerra eixample no l'ha debatuda.  
Sant Martí no l'ha debatuda. 
Poblenou s'hi suma. 
 
2.1.4. Que cada assemblea localitzi un espai al seu barri  per a realitzar una acció 
contra ell el mateix dia a tota Barcelona (exemple per a que els presents es facin 
una idea: desnonar bancs): 
 
Horta no ho ha treballat. 
Muntanya depén del tipus d'acció (si es violenta, no, i si requereix molta gent, no podran). 
Raval diu que li agrada molt aquesta acció, valorant la possibilitat de fer-ho el mateix dia 
que la de la pista de gel. 
Sants s'hi adereix. 
Poble Sec diu que han format un grup de treball respecte els bancs, que miraran de 
moure la proposta dins el grup de treball.  
Gòtic s'hi suma.  
Eixample Dreta s'hi suma, que els hi agradaria treballar-ho més amb els de l'Eixample 
Esquerra per fer més força.  
Sant Genís no ho ha tractat.  
Carmel s'hi suma.  
Eixample Esquerra, duu temps pensant en un objectiu i recullen la proposta de l'Eixample 
Dreta. 
Sant Martí no ho han treballat.  
Poblenou s'hi suma, però depenent de l'acció. 
 



Fi del punt 2.1., no sense abans deixar intervindre, per tal de fer un petit paréntesis, a 
una noia dels imputats pel bloqueig del Parlament. Ens explica que els dies 14 i 15 de 
desembre volen organitzar una acció pacífica amb motiu de la visita a Barcelona del 
jutge que duu la instrucció de la denúncia contra els 20 imputats. Se li realitzen més 
preguntes técniques sobre els detalls de les accions. Més informació a la pagina 
www.15mlliure.org 
 
 
Es decideix que els barris que tinguin propostes d'acció les facin ara, enlloc de a 
miscelania: 
 
- Des del Raval comenten la proposta de Guinardó-Can Baró del 28 de desembre com a 
data per a fer una acció contundent -però festiva- i pensar un calendari de curt plaç 
d'accions. També en pensar una data per a febrer per un altra acció/convocatoria a nivell 
de Barcelona, tenint en compte els calendaris d'examens, i factors que puguin impedir 
l'assistència i participació de molts col·lectius. 
 
En resum, es buscar una data comuna per a fer una acció al febrer. 
 
Es demana que s'expliqui la proposta de Guinardó-Can Baró. L'Explica el seu 
representant, i aquesta consisteix en fer una convocatoria o acció molt oberta (a nivell 
territorial, sectorial, etc.) per al dia 28 de desembre. Es quedaria el dia 2 de desembre per 
a començar a treballar l'acció, tant a nivell de contingut, lema, etc. Els de Guinardó-Can 
Baró ja diran el lloc i hora de reunió per a treballar la acció.  
 
El Raval es suma a aquesta proposta. 
Eixample Esquerra s'hi suma. 
Gòtic han considerat que aniria a l'ordre del dia, i s'hi sumen. 
Eixample Dreta s'hi suma.  
 
- De Sants proposen una acció contra la pujada del metro i del preu de serveis bàsics, a 
més de la baixada dels sous. 
 
- També proposen la visibilització del tema laboral (a càrrec de la UPC). 
 
- Difusió de butlletins en els que s'expliqués qué fer davant abusos i pujades de preus, 
etc. Un manual de desobediència civil, bàsicament. 
 
- Coordinar-se amb els grups de salut per a fer accions als CAPs, apart dels Hospitals.  
 
- Fer cada tres mesos una manifestació-acció. Com, per exemple, l'ocupació d'habitatges 
buits per a desnonats. 
 
- Gòtic comenta el problema de l'especulació urbanistica i l'impacte d'aquesta al model 
urbà, cosa que ens afecta a tots els barris. Si algún barri vol sumar-se per a treballar el 
tema de l'especulació i dur a terme accions, serà benvigunt. 
 
- Eixample Dreta proposa fer acció o jornada potent de no pagar les pujades dels 
transports públics, a més de treballar-ho amb els col·lectius de transports i gent de 
comarques de fora de Barcelona que usa el transport públic per a venir a treballar a Bcn. 
Es a dir, desobediència civil respecte la pujada de tarifes. Sant Martí ens informa, amb 
motiu d’aquesta proposta, que el dia 2 de desembre, al carrer Infanta Carlota, nº2, hi 

http://www.15mlliure.org/


haurà una reunió amb el tema del transport, per a iniciar una Iniciativa Legislativa Popular 
pel transport gratuït per a aturats i precaris. Ho organitza l'assemblea d'aturats de Pl. 
Catalunya. Falta concretar l'horari.  
 
- També proposa Eixample Dreta l'elaboració d'unes nadales subversives i 
altermundistes. 
 
- D'eixample Esquerra estan preparant una acció d'establir un dia per a retirar els diners 
de la banca privada i pensar en traslladar-los a les banques étiques (sense dir a quina en 
concret). 
 
Horta es suma al treball o acció contra la pujada de tarifes. 
 
- Poblenou proposa, amb motiu del passat II Saló del Cómic social de Santa Coloma, 
realitzar exposicions de cómic reivindicatiu i sobre el 15M. Aquestes, podrien fer-se de 
manera rotativa i mensual a cadascun dels barris.  
 
A les 19:37 h. arriven representants de les assemblees de Sant Antoni i Sant 
Andreu. 
 
- Les Corts preparen unes performances al metro explicant les retallades i voldrien 
extendre-la a tots els barris de Barcelona. A les performances o “pregons” amb altaveu, 
s'informaria de les retallades i, a més, informació sobre el moviment del 15M i les 
assemblees. 
 
Fins aquí les propostes d’accions conjuntes no incloses a l’ordre del dia aportades per les 
diferents assemblees presents. 
 
Part de difusió-comunicació (2.2): 
 
2.2.1. Que cada assemblea faciliti 3 adreces i un telefon. Els apunten en un paper que 
es fa circular.  
Des de Sant Antoni, comenten que ja tenen un telefon de urgències que no es d'un 
particular, sino de l'assemblea en general.  
El Raval proposa que més que hi hagi molts comptes de correu, es crei una llista de 
correu que derivi a comptes de correu personal.  
Des de Poblenou son reticents a donar el teléfon.  
 
2.2.2. Des del Raval volen explicar la seva proposta, que es de la que han derivat els 
següents punts de la difusió-comunicació, que així queda més complerta del que es 
a l'Ordre del Dia. 
 
Explica que des dels barris s'ha de solventar la situació actual, en tant en quant molts, per 
exemple, no saben ni quines son les adreces de correu de les altres assemblees. Els hi 
agradaria que si els barris tenen una posició respecte a la coordinació, que ho comuniquin 
per correu, que no cal que esperin a l'espai de coordinació. 
 
Se li demana concreció respecte a la proposta. 
 
La seva proposta (2.2.2), en concret, es crear un grup de treball de comunicació 
entre totes les assemblees de Barcelona, tenint en compte els seus recursos i 
capacitats, per a fer coses útils en lo relatiu a comunicació entre assemblees. Està 



explicada més detalladament al correu que van enviar a totes les assemblees.  
 
Horta s'hi suma. 
Muntanya diu que li agrada, especialment per la referència a la força i recursos de les 
assemblees. Comenta la utilització d'un plafó al barri per a difondre informació, i que, vaja, 
que es suma a la proposta del Raval. 
Sant Andreu parla del ICCB. 
El Gòtic la recolza molt activament en tots els aspectes.  
Eixample Dret la recolza per a treballar-ho.  
Guinardó s'hi afegeix i comenta que volen fer una ajuda activa a petites assemblees.  
Carmel pensa que aquesta proposta solapa la feina que ja fa l'Espai de Coordinació entre 
Barris, pel que no s’hi suma. 
Des de Guinardó puntualitza que es un grup de treball técnic, no polític.  
Sant Antoni ho aproba, ja que ho ha treballat i ho entén com a espai on treballar i volcar 
les técniques de comunicació.  
La resta d'assemblees o no ho han treballat o ja no son presents a l'assemblea.  
 
Es demana que el Carmel torni a llegir la seva resposta. Es deixen les valoracions al 
respecte per al torn obert de paraula. 
 
- Des de Sants demanen que fem arrivar els models de recollida de signatures a les 
assemblees per a recolzar l'edifici 18N, tant a títol individual com assambleari o d'entitats 
(també de fora del 15M). A la página de l'habitatge 18N hi ha més informació: 
www.habitatge18n.wordpress.com 
 
- S'ha elaborat un escrit de recolzament al poble egipci i el moviment de la Pl. de Tahir, i 
es difondrà per si aquest pot ser signat i recolzat per les assemblees. 
 
Es passa al punt 2.3., d'Oferta i Demanda. 
 
2.3.1. Hi ha la proposta d’elaborar un bloc on es recopilin totes les ofertes i 
demandes de recursos materials o pedagógics de les diferents assemblees: 
 
Horta s’hi suma. 
Muntanya s’hi suma.  
Raval (entén que va en el mateix sentit que la seva proposta), també comenta que 
qualsevol proposta ha d'esser descentralitzada, pel que aquesta hauria de fer-se amb un 
métode més descentralitzat. Es a dir, sí, pero descentralitzadament.  
Gòtic creu que s'ha de fer de manera descentralitzada. 
Eixample Dreta ho prefereix amb Google Groups o un métode més descentralitzat. 
Guinardó ho vol dins del grup de treball de la proposta del Raval.  
Carmel s'hi suma.  
Sant Andreu prefereix el que ha dit el Raval, més descentralitzat, però amb matissos.  
Sant Antoni que s'afegeix i que es necessari fer-ho. 
Des de les Corts es comenta que s'ha formulat malament la proposta; en tant en quant es 
necessari compartir qué es necessita i que s'ofren, no la manera de fer-ho, que no te per 
què ser la millor. 
 
Es passa a Miscelània (2.4) 
 
2.4.1. Quines assemblees estarien interessades en coordinar-se a nivell de districte: 
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Horta sí. 
Muntanya sí.  
Raval sí (a nivell de comunicació). 
Les Corts son monodistricte. 
Sants comenta que seria interessant fer accions conjuntes amb les Corts.  
Des de Raval es comenta el projecte “Sota la Gran Via” per a coordinar-se els barris de 
sota de la Gran Via.  
Gòtic estan molt interessats en coordinar-se a nivell de districte, a més d'esser al grup de 
Sota la Gran Via.  
Dreta de l'Eixample dicen que es un tema que constantment debaten.  
Guinardó que sí.  
Sant Genís que sí.  
Casc Antic estan esperant a fer una jornada de reflexió al respecte.  
Carmel que sí.  
Sant Martí te molt interés en coordinar-se a nivell de districte.  
Sant Andreu diu que si funciona l'espai de coordinació, aixó ja vindrà sol, i ja no només a 
nivell de districte, sino que podria ser, per exemple, una coordinació per zones sanitaries, 
etc.  
Des de Sant Antoni volen “tirar els trastos” a les assemblees veïnes per a coordinar-se. 
 
2.4.2. El 3 de desembre a l'ateneu de nou barris hi haurà reunió per a obrir 16 portes 
a Collserola, assemblees que vulguin anar-hi que enviin representants. S'informa 
només. 
 
2.4.3. Es proposa ampliar la periodicitat de l'espai de coordinació entre barris fins 
fer-la mensual, excepte eventualitats i emergències. 
 
Horta, sí.  
Muntanya, sí.  
Raval proposa fer-ho d'aqui tres setmanes, que d'aqui un mes es nochebuena.  
Gràcia no ho ha parlat, però es reuneixen quinzenalment, així que, en un principi, els hi 
aniria bé. 
Poblesec es reuneix quinzenalment, pel que tindria que alternar l’Espai de Coordinació de 
Barris si aquest no es cambiés a mensual.  
Guinardó a favor de fer-ho cada tres setmanes o fixar la periodicitat a cada assemblea.  
Sant Genís que sí.  
Carmel que sí.  
Sant Andreu es favorable a donar més marge que el quinzenal, o que a cada ECDB es 
decidís la data del següent. 
 
- Es pregunta si alguna assemblea s'ofereix per a organitzar el proper Espai de 
Coordinació Entre Barris. En un principi, es postulen els de Guinardó-Can Baró al 
banc ocupat per l'Assemblea de Gràcia.  
 
Es prega que tots els representants duguin a les seves assemblees la possibilitat de poder 
organitzar els propers Espais de coordinació entre barris. 
 
S'acorda enviar aquest cap de setmana l'acta i la graella a totes les assembles, per 
tal que les assemblees que no hagin treballat els temes, ho puguin treballar aquesta 
setmana i enviin les seves despostes, fent arrivar la seva postura respecte totes les 
propostes a la resta d'assemblees.  
 



Dit aixó, comenta el torn obert de paraula: 
 
- Javi, del Raval, proposa que per al proper espai les propostes, enlloc de centralitzar-se i 
plasmar-se en l'ordre del dia, siguin enviades a totes les assemblees i així es van 
treballant sobre la marxa. 
 
També diu que vol parlar amb els de l'assemblea del Carmel respecte a la nostra resposta 
a la seva proposta, per tal d'aclarir la interpretació que hem fet d'aquesta. 
 
- De l'eixample Dreta, comenta el company que hi ha 3 companys detinguts a França des 
de fa temps, i que ens enviaran informació sobre ells i la seva situació per a veure qué 
podem fer per ajudar-los. Per a més detalls, es tracta dels companys que van èsser 
detinguts per a dur piolets, com si fossin terroristes que duien armes, i que els únics que 
els hi han donat suport a França es una associació d'emigrants a Niça. 
 
- La noia de Sants vol agraïr a totes les assemblees i a tota la gent que va participar a la 
manifestació del 18N.  
 
- Un encausat pel Parlament i membre del Casc Antic, ens informa que el dilluns 5 de 
desembre es farà una assemblea al Banc Ocupat de Gràcia (Travessera de Gràcia, 181), 
a les 18 h., per tal de preparar i treballar els actes pels dies 14 i 15 de desembre.  
 
- També, que, qui vulgui, el proper dimecres, de 18 a 20 h, a l'assemblea de Casc Antic (al 
forat de la vergonya), s'estamparan samarretes a favor dels detinguts del Parlament, i pot 
dur la seva samarreta NEGRA (l'estampat es blanc) per a que li ho facin. 
 
- També que es important crear un sentiment de recolzament i solidaritat; que si et cau 
una multa o una sanció per a defensar els teus drets i els dels demés, que no estàs sol.  
 
- Des de Guinardó ens conviden a llegir el dossier antirrepressiu al seu bloc 
(guinardo.org), on ens informen sobre els nostres drets i com afrontar campanyes i actes 
repressius de tota mena. 
 
- El company de l’Eixample Dreta suggereix si el taller d'estampació de samarretes pot 
anar rotant pels barris per tal de donar-li més difusió. 
 
- Un senyor comenta, respecte a la proposta de manifestar-se per la transparéncia, que no 
apareix el pressupost als cartells i informació de totes les obres públiques, que no es de 
rebut que no ens informin sobre els costos d'aquestes.  
 
- De l'assemblea d'Horta ens comenta un company que voldrien posar en marxa un banc 
de temps; si a alguna assemblea ja s'ha dut o s’està duent a terme aquest projecte els 
estarien molt agraïts si els assessoressin i ajudessin amb el tema. 
 
- De Sant Andreu, la companya comenta, respecte a la comunicació, que si es tan fàcil 
posar-se d'acord amb una eina, com es tan difícil possar-se d'acord en fer servir-ne una 
en concret. 
 
- La companya de Poble Sec, ens fa saber que s'ha creat un grup de treball respecte al 
debte públic i privat de l'estat, que, entre d’altres coses, pretén fer una auditoria sobre el 
debte, i que està format per tot tipus de persones provinents d'organitzacions i entitats 
coneixedores del tema. Pretenen fer, a més, difusió i movilitzacions per a impulsar la 



iniciativa. També estan pensant com estructurar-se territorialment i ens reparteix un paper 
informatiu on podem apuntar-nos per a participar-hi. A més, es reuniran el 28 de novembre 
al local d'Agora (Pl. Catalunya, num.9, 4º 2ª) a les 20 h.  
 
- La companya de les Corts ens informa que el deute es un dels motius i excuses per a 
fer les retallades. A més ens presenta un llibre editat pel grup que treballa l'assumpte, i 
titolat: “Vivir en la deudocracia” (editorial Icaria, 6 €) on exposen casos de països que han 
viscut aquesta situació i conceptes per a entendre-ho tot.  
 
- De l'assemblea del Carmel un company informa que aquest diumenge faran unes 
jornades sobre desobediència civil, al Casal de Font d'en Fargas a les 17 h., i convida a 
tots a participar-hi.  
 
- El company de Sant Andreu ens notifica que demà, dissabte, a les 12 h. faran una 
assemblea-concentració al vestíbul de l'Hospital de la Vall d'Hebron, tant usuaris com 
entitats i moviments del 15M per a coordinar-nos com a usuaris de la sanitat a nivell de 
Barcelona, a més de que els cinc grans hospitals de Catalunya tenen previst tancar uns 
dies durant el pont i, encara que s'haguessin compromés els gestors a fer parcials 
aquests tancaments, els acords no s'han complert en absolut, cosa amb el que estan en 
desacord com a usuaris. No obstant, es vol arribar a un consens amb els treballadors 
sanitaris per a mirar de fixar uns serveis mínims.  
 
- Una companya, de Muntanya, convoca a la gent a unes jornades que estan preparant 
sobre el tancament del Park Güell, un fet que no només afecta als barris de vora el parc, 
sino que afecta a tota barcelona perque posa en qüestió la gestió i privatització dels 
espais públics i, especialment, els verds. Han programat una ruta guiada i crítica pel Park 
Güell i, posteriorment, una xerrada i debat sobre els intents de tancat del park guell i la 
lluita veinal al respecte, a més d'una exposició fotogràfica. Serà el 11 de desembre, 
diumenge, a la Pl. Salvador Allende, a les 10:30 h. del matí, on començaria la ruta. Metro 
el Coll-La Teixonera. 
 
- Un company del Carmel, anima a les assemblees a investigar les actes dels plens del 
seu Districte, ja que hi figuren dades molt interessants com les dietes rebudes per 
consellers i regidors, a més dels pagaments fets a tot tipus d’empreses i particulars per 
serveis i feines. 
 
Dit aixó, i aproximadamente a les 21:30 h., es posa fi al V Espai de Coordinació de 
Barris. 
 
 
 
 

Organització, moderació i redacció a càrrec de l’Assemblea del Carmel. 
 
 
*Per els detalls de les propostes, us preguem reviseu l’ordre del dia (on hi son 
explicades), que s’enviarà junt amb aquesta acta. 
 
En la recopilació de les respostes de les diferents assemblees, quan alguna no hi figura o 
bé perquè no ho havia treballat i hi eren com a oients (tal i com s’indica a l’inici de l’acta), 
o bé perquè ja no hi eren físicament (alguns representants van tenir que marxar abans de 
que finalitzés l’assemblea).  


