Espai Veïnal del Cabanyal per un procés de participació autoorganitzat .
Acta (1692015). Lloc de reunió:solar del clot. 19i30h.
•Repàs de com es desenvolupà l’assemblea anterior i recordatori de dinàmiques i formes
de treball. Recordatori de quins son els grups de treball i els diferents terrenys que
comprenen: 1) convivència 2) drets i abusos policials 3)vivenda i habitatge 4) economia
i cooperativisme 5) difusió 6) aturar la gentrificació 7) espai públic.
•Propostes noves una volta presentats els grups de treball: 1)un wordpress general, i
pestanyes per a què cada grup puga ficar la seua info i treball 2) una volta al mes fer
plenaris per poder estar assabentats de què passa a cada grup
Preguntes sorgides abans d’iniciar grups de treball
1)pregunten si està decidit ja que siga wordpress la plataforma i forma de pujar la info
col∙lectiva. Es comenta que encara no està decidit. És sols una proposta.
2) pregunta sobre si s'admet que els grups puguen sol∙licitar fons i recursos públics. Es
contesta a la pregunta remarcant l’autonomia dels grups i la vocació auto organitzativa
de l’ espai veïnal.
3) es remarca el tema del manifest/text grupal com un punt d’eixida comú. I si totxs més
menys estem en aquest punt comú. Reflexió sobre quin es el punt de partida d’aquestes
reunions veïnals. Aturar la gentrificació i fer front a l’estratègia de la policia com eina
per solucionar problemes.
4) pregunta sobre qué és el projecte “va cabanyal”. Resum ràpid a càrrec de Carmel, un
dels implicats, remarcant l’aspecte de la participació ciutadana. Emplaça per a més
informació a la presentació en l’ateneu marítim i a la web del col∙lectiu.
5) pregunta/reflexió sobre si hi ha molts grups i no es solapen tasques. Intervencions
diverses sobre començar a treballar i anar veient sobre la marxa tractant de col∙laborar
entre els diferents grups. Hi ha molts temes transversals que requeriran la col∙laboració
de diferents grups.
•Ens donem 20 minuts per reunir els grups abans establerts i parlar de tasques de cada
grup i la pertinença de la tasca dels diversos grups
•Reflexions/idees/temes que es planteja cada grup de treball
1) drets i abusos policials: el grup es rebateja a sí mateixa com comissió antiabusos.
Tasques o temes que veuen pertinents a tractar: assetjament policial a persones
migrants, militarització de l’espai públic i pressió policial, vida en el carrer i la repressió
de la mateixa, acós policial a les xatarreries. Quines respostes elaborar front aquests
temes plantejats.
2)Convivència: Veuen un tema transversal amb la comissió antiabusos. El tema
migrant. Per altra banda, volen incidir en aspectes de coneixement mutu i intercanvi
cultural.
3)difusió: Difusió del procés encetat i del treball dels diferents grups. Reflexions al
voltant de ferramentes online per ferho possible (atrellu; comentaris sobre que pot ser
interessant per totxs saber com funcionarà. Emplacen per a més info a la reunió del seu

grup). Comentaris i reflexions sobre fer difusió de la situació del procés del barri
reenviant info als mitjans generalistes: quines informacions i com. (valoracions al
voltant de quines informacions poden ser públiques i quines no). En aquest grup també
es donarà una tasca difusora fent llavors de cartelleria. Es planteja com començar a
autogestionar i finançar les possibles despeses que puguen vindre
4) Economia i cooperativisme: veuen la necessitat de fer una reunió de diagnòstic del
seu grup per poder començar a veure quines són les activitats econòmiques al barri i
poder situarse en context.
5) Vivenda: mapeig sobre tema d'habitatge, coneixement sobre quí son els propietaris de
vivendes i solars als barris, conèixer condicions d’habitabilitat, protocol front
desnonaments, recerca sobre experiències en d'altres llocs i també com incidir fent
pressió a l’ administració.
6) aturar la gentrificació. Reflexions sobre l’ ampli del tema, la dificultat del mateix i els
múltiples temes transversals. Malgrat això, observacions sobre que hi ha
aspectes/tasques que poden encaixar en la denominació del grup. Exemples: Zonificació
i usos dels espais tan públics com negocis privats. Necessitat de millorar el coneixement
mutu i del barri: proposta de mapeig al voltant de diferents amenaces gentrificadores.
Reflexions al voltant del procés gentrificador lligat a cert tipus de comerç i l’alçada de
preus fruit d’una nova població amb major poder adquisitiu. Reflexions sobre vivenda
pública i mercat. Altra tasca o tema que es planteja és com generar discurs al voltant del
problema de la gentrificació
7) espai públic: inventariar solars. Propostes d’horts urbans. Propostes sobre pintures
murals col∙lectives.
•Reflexions generals sobre el tema del mapeig o inventaris. Es planteja que cada grup
pràcticament veu la necessitat de mapejar, inventariar i fer diagnòstics previs.
És suggereix a cada grup pensar en diferents ítems o elements que voldria veure
reconeguts en un mapeig per a la pròxima reunió grupal. Així podrem arreplegar la
màxima pluralitat de visions sobre diferents temes. (exemple: habitatge. Proposta al
voltant d’inventarirar quines son les vivendes públiques. Contraproposta d’altre item
interessant per al mapeig: inventariar cases tapiades)
•Cada grup estableix els seus dies de reunions. 
Pròxima reunió grupal dimecres 30 a
les 19H al solar del clot.
∙Grups i dies de reunió:
1)Espai públic→dimecres a les 20h al clot
2)Antiabusos→dimecres 18h Ateneu Anarquista del Cabanyal
3)convivencia→Dimecres . Cantó entre carrer pescadors i barraca. 11h.
4)Difussió→dilluns, 20h a l’escola del cabanyal
5)Cooperativisme i economia→ dimarts, 19h, al clot
6)Eturar la gentrificació→dimecres 19i30 plaça Martí Grajales(front al mercal del
cabanyal)
7)Vivenda→Dilluns 19h al solar del clot.

