
ACTA DE LA JORNADA DE REFLEXIÓ - 1D - Casa de la Soli
 
Barris participants:
 
Sarrià-St. Gervasi, 
Gràcia, 
Gòtic, 
El Carmel, 
Sant Andreu, 
Raval, 
La Marina,
Les Corts, 
Poble Sec, 
Horta, 
Sants,
Eixample Dreta, 
Eixample Esquerra, 
Sant Antoni
Mollet
 
 
1. Presentació i metodologia
 
Es presenten les jornades, s’explica la metodologia i es reparteix un full amb totes les propostes
De les propostes, queden inicialment sense vots o amb molt pocs vots les propostes 1, 3, 7, 8, 9, 11 (a sota 
en vermell).
Es fan grups de persones per treballar les propostes 2, 4, 5, 6 d’acció i 10 i 12 d’organització.
 
Propostes d’acció
1. Sant joan 15m 
2. Manifestació i vaga general – 7 persones
3. Envoltar les seus dels districtes de barcelona
4. Contra l’augment de les tarifes al transport públic – 4 persones
5. Campanya de denúncia contra els bancs – 4 persones
6. Assenyalar les persones corruptes de sanitat – 8 persones
 
Propostes de creació
7. Creació d’un banc de dades de fets denunciables
8. Assemblees populars com a òrgan sobirà dels barris
 
Propostes d’organització/cordinació:
9. Vincle amb la vessant internacional
10. Crear un grup tècnic de l'EC – 4 persones
11. Crear una eina electrònica per dinamitzar l'EC
12. Solucions per a la davallada de participació a les assemblees de barri - 9 persones
 
(Les dades de persones per grup són aproximades, ja que s’han anat afegint persones durant el matí.)
 
2. Plenària del matí
 
Cada grup de treball exposa la proposta breument:
 
Proposta 2: setmana d’acció al mes de maig i mani 18-M / 15-O vaga general
 
Calendarització:
 
12M-17M: Setmana 
lluita (Accions→ 
projecte)

18M: Manifestació
 
 

Tenim prou forces?
 
 

Vaga 15O general 
 
(1 a 10 O vaga sectorial, 
parcials,?)

 



Què? Mani+accions Vaga social
 
Qui? GT mani+vaga (convocatòria 

inclusiva)
Comitès de vaga
- ass. de barri
- centres de treball
- comitès sectorials

 
Com? “ “

 
+ caixes de resistència

 
Quan? Extensió preparació

 
(gener - maig 2013)

Gener - maig 2013-Extensió 
coordinació
 
Maig -Juny 2013: Mesurar forces
 
Juliol - Oct 2013: Preparació 
vaga

 
On? Barcelona - Europa- Món Barcelona - Europa- Món

 
Per què?   

 
 
Proposta 4: Campanya contra l’augment de tarifes del transport
 
(Prèvia: aconseguir petites victòries a curt termini)
Objectiu final: Gratuïtat del transport públic
Objectiu immediat: 

● aturar l’augment 2013
● impedir la nova xarxa
● reducció de tarifes segons col·lectius

Constituir un grup de treball ja!
● col·laborant amb diferents col·lectius
● accions de propaganda i conscienciació
● mesures de pressió per aconseguir-ho

 
Proposta 5: Campanya de denuncia contra els bancs
 
Campanya coordinada amb organitzacions (progressiva)
Objectius:

● denuncia
● aglutinació forces
● alternatives
● eix de treball d’assemblees deslegitimar
● fer perdre la por

Temes:
● rescat
● desnonament
● finances alternatives
● deute

Eines de treball: mapeig d’oficines i pisos desnonats, denúncies → grup de treball
Accions: 
- encartellada constant
- embrutada constant (escombraria, pintura)
- mapeig d’entitats (xarxa)
Calendari:
Inici campanya  Final campanya



 
Pintura 
vermella bancs 
(tots)
 
 

Xerrades
 
 

Mapa 
sucursals
 
 

Assenyalar 
pisos buits

Obrir i tancar 
comptes 
(saturació 
administrativa)

1. Acció 
coordinada a 
ocupar banca
 
2. Ocupar 
central de banc 
o caixa

 
 
Proposta 6: Assenyalar les persones corruptes de sanitat 
 
Objectiu final: Setmana d’acció de denúncia, persecució i responsables al mes de maig
Objectius intermedis: presa de consciència del que és la sanitat pública 
Principis de febrer: 

- formació a les assemblees
-  visites a casals de barris
- creació d’un personatge
- recopilació de casos de sanitat que no s’estan cobrint

Abril: 
● xerrades de sanitat a cada barri 
● paradetes 
● posar vídeos davant dels cap 

Comunicació: 
- vídeo conjunt amb cafeambllet
- 15Mtv
- salvados
- butlletí per repartir

 
Proposta 10: Crear un grup tècnic de l'EC
 
Crear un grup de treball tècnic que gestioni tota la comunicació.
Es vol anar a cada assemblea per explicar totes les eines que hi ha i com funcionen
Continuaran treballant per la tarda
 
Proposta 12: Solucions per a la davallada de participació a les assemblees de barri 
 

● Buscar objectius assolibles 
● Fer bona difusió i informació de les activitats de les assemblees
● Coordinar amb altres col·lectius en lluita i donar suport
● Coordinació entre assemblees properes o afins
● Millorar la pròpia assemblea
● Portaveus amb vots (acotat per les seves assemblees) a les reunions de l’EC
● Coordinar-se amb col·lectius del barri: buscar motivacions de veïns
● Metodologia a les assemblees

 
3. Debat i votacions
 
Es debat si és necessari i convenient escollir una, dues o més propostes d’acció, tot i que el fet de 
concentrar esforços en poques propostes ja s’havia exposat, sense rèplica, en l’explicació inicial de la 
metodologia de la Jornada. Després d’un torn obert de paraula es decideix votar sobre la qüestió.
 
Votació sobre les propostes d’acció i objectius a decidir en aquest moment:

● Un objectiu sol - 17 vots
● Un objectiu a curt termini i un objectiu a llarg termini – 18 vots

Per tant, s’escolliran un objectiu a curt i un a llarg.
 
La metodologia de la votació per escollir les propostes és que cada persona només pot votar una proposta, 
l’aprovació és per majoria simple.
 
Votació de l’objectiu a llarg termini:



● Manifestació i vaga general –14 vots 
● Contra l’augment de les tarifes al transport públic – 0 vots
● Campanya de denuncia contra els bancs – 19 vots
● Assenyalar les persones corruptes de sanitat – 1 vot
● En blanc – 1 vot

 
Per tant, s’escull com a objectiu a llarg termini la campanya de denúncia contra els bancs
 
Votació de l’objectiu a curt termini:

● Manifestació i vaga general –1 vot 
● Contra l’augment de les tarifes al transport públic – 8 vots
● Assenyalar les persones corruptes de sanitat – 23 vots
● En blanc – 3 vot

 
Per tant, s’escull com a objectiu a llarg termini la campanya d’assenyalar les persones corruptes de 
sanitat
 
4. Grups de treball i plenària final
 
Després de dinar es fa un resum de la plenària del matí i es divideixen 4 grups de treball per debatre i 
treballar les dues propostes d’acció acordades al matí i les dues d’organització/coordinació que ja s’havien 
treballat al matí.
 
En acabar es fa una plenària on cada grup exposa les seves conclusions:
 
Grup de treball de Sanitat (proposta 6)
 
Es fa una llista de col·lectius i gent que treballa el tema de sanitat per fer recerca d’informació:

● Cafeambllet
● Dempeus per la salut
● Plataforma defensa sanitat
● Pompeu Fabra
● PARS
● SAP Muntanya-cap guineueta
● Comitè d’empresa de St. Pau+guinardó
● Grup de Defensa de la Sanitat Pública
● Fòrum Català per l’atenció primària
● Madrid:

○ yo si sanidad universal – xarxes de suport mutu
○ medico crítico
○ una palabra tuya bastará para sanarme

Llocs: Hospitals, CAP’S, centres privats, farmàcies
Calendarització:
Primers de febrer: Jornada de formació interna per a les assemblees de barri – Amb 2 temes bàsics:

● Resistències (euroxrecepta, decretazos, privatitzacions...)
● Model de salut que volem (medicaments...)

Finals de febrer:
- Rues de carnaval als diferents barris amb el personatge mediàtic creat convocant a un acte extern 
- Acte extern amb ponents mediàtics (cafeambllet, T. Forcades ??) i oberta a barris i tothom (inici de 
campanya)
- Butlletí quinzenal amb notícies, entrevistes i denúncies.
Març- Abril: paradetes a tots els barris (amb suport mutu d’altres barris) i xerrades al carrer
Maig: Setmana d’acció (denúncia a personatges i possible ocupació simbòlica ?)
 
Es constitueix el grup de treball, que queda obert a totes les persones de les assemblees que hi vulguin 
participar. Propera trobada: Dijous 6-D de 18 a 21 hores a l’Hospital de St. Pau 
 
Grup de treball de Bancs (proposta 5)
 
Ja s’han fet diverses campanyes contra els bancs i s’han acabat solapant amb altres accions



Hi ha grups que ho estan treballant, es parlarà abans amb aquests grups (Attac, Front ciutadà...)
Dates campanya: Maig- Octubre 2013
Propera reunió del grup de treball: 16-D- 11 matí (lloc a decidir- banc expropiat de Gràcia?)
Temes a desenvolupar:

● crear xarxa
● dissenyar el projecte
● eines de comunicació: buscar una imatge que aglutini la campanya
● buscar precedents d’altres accions i veure per què han funcionat o no

 
Es comenta el tema d’incloure el tema de la reforma de la constitució per fer prioritari el pagament del deute.
 
Grup tècnic de l’EC (proposta 10)
 
Objectius: 

● Facilitar la dinamitzacio de l’EC.
○ Com? Creant un document que assessori com fer un EC (què he de fer, com ho preparo, 

què necessito), penjant el document al web de l’EC i enviant-lo a l’assemblea responsable
● Visualitzar la ubicació i les informacions bàsiques de les assemblees. 

○ Com? Mapa de les assemblees amb la info corresponent, penjar al web el document 
insistint a les assemblees que n’actualitzin les dades

● Formar sobre les eines existents. 
○ Com? Creant documents, cursets, visites físiques a assemblees.

● Assegurar el funcionament de les eines i que no es perdin.
○ Com? Facilitant l’accés dels usuaris a les contrasenyes de les eines i donant de baixa els 

usuaris inactius
● Establir la gestió general i descentralitzada de les eines  disponibles (twitter, facebook...)

○ Com? Fent una proposta a l’EC dels protocols d’ús de les eines i penjant-los al web de l’EC 
un cop aprovats

● Facilitar i millorar la comunicació de les assemblees dia a dia. 
○ Com? Amb la voluntat d’anar migrant, d’un entorn Gmail a un entorn n-1? 
○ Crear un espai per compartir els fitxers de les assemblees (ara per ara el GoogleDrive de 

Brigades Informatives)
 
Esquema de les eines actuals:
 

Espai de coordinació
 

Grup tècnic EC Brigades informatives Comcombarris
 

Web/blog
Facebook

Twitter
Google Groups
N-1 (iccpbv) ?

Gmail
Google Calendar

Pad infobarris

Google Groups
Twitter
Drive

Assesoria tècnica sobre el 
funcionament de les eines de 

comunicació

 
Figures gestores necessàries:

● Correu EC (en espera de veure com funciona) – filtre dels correus per enviar-los a les assemblees
● Facebook + Twitter
● Web
● Calendari + infobarris

 
Des de Mollet es pregunta si es poden ampliar les eines als pobles. Es contesta que es pot fer la 
coordinació obrint una pestanya de pobles a l’EC. Es pot plantejar al proper EC del dia 14-D, però 
necessitem que es faci una proposta sobre que es vol a l’EC
 
 
Davallada de participació de les assemblees (proposta 12)
 

http://tinyurl.com/8rps4eb
http://tinyurl.com/8rps4eb
http://tinyurl.com/8rps4eb
http://tinyurl.com/8rps4eb
http://tinyurl.com/8rps4eb
http://tinyurl.com/9snqx5q
http://tinyurl.com/9snqx5q
http://tinyurl.com/9snqx5q
http://tinyurl.com/9snqx5q
http://tinyurl.com/9snqx5q
http://tinyurl.com/9snqx5q
http://tinyurl.com/9snqx5q
http://tinyurl.com/9snqx5q
http://tinyurl.com/9snqx5q


Es desenvolupen els punts del matí:
- Buscar objectius assolibles, sobre la base de:

● Possibilitats reals
● Recursos
● Nivell d’implicació
● Temporalització 

Per aconseguir:
- petites victòries per a nosaltres mateixes i com a exemple d’eficiència de cara als indignats no actius
- fer visibles els triomfs i analitzar el que no ha funcionat

- Fer bona difusió i informació de les activitats de les assemblees
● Potenciar l’ús de les comissions de comunicació i difusió (sinergia entre assemblees)
● Xerrades, videofòrums... per atraure, formar / informar i difondre

- Coordinar amb altres col·lectius en lluita i donar suport buscant la motivació: participació de veïns i veïnes i 
assemblees properes o afins
- Millorar la pròpia assemblea

● Definir metodologia inclusiva, participació- redefinir l’assemblea si cal
● Separar assemblees tècniques i assemblees populars (espais i difusió)
● Espaiar si cal la freqüència de les assemblees i potenciar el treball de comissions i grup de treball
● Presentar les propostes treballades
● Renunciar als particularismes i personalismes pel bé de l’assemblea

 
5. Cloenda
 
En acabar l’exposició es comenta el tema de fer o no una nova jornada oberta a altres col·lectius afins o del 
15M. S’acorda que els grups de treball que s’han creat per cadascun dels objectius ja faran la coordinació 
i es posaran en contacte amb grups externs afins per tractar temes específics i que, per tant, no és 
necessària una nova jornada de treball. 
 
Es demana que els grups de treball vagin informant a l’EC del que es va treballant, acordant i de totes les 
accions que es vagin programant amb temps. Així mateix, es recorda la conveniència i la importància 
de comprometre’s a tirar endavant aquests grups de treball, ja que això era un dels objectius de la 
Jornada.
 
Es considera la conveniència de fer una nova jornada per valorar el funcionament del grups de treball que 
s’han creat, i es posa com a espai temporal el mes de juny.
 
Finalment, s’informa que a l’Hospital de Sant Pau s’ha iniciat un tancament i es demana suport a les 
assemblees per resistir i tenir el màxim recolzament. 
 
Es clou l’espai donant les gràcies a tothom.


