
 PROPOSTA D'AUTODEFENSA COMUNITÀRIA
DISTRICTE DE CIUTAT VELLA I BOTÀNIC

Justificació: Per a construir la democràcia participativa cal que la comunitat humana tinga 
un  sentit  social.  L'individualisme  ens  ailla  i  ens  fa  febles  davant  el  sistema.  Molt  sovint  els 
problemes d'un són els problemes de tots i a l'inrevés, tots troben una explicació en el funcionament 
de la societat actual. Cal doncs, enfortir la vida comunitària local, basada en el suport mutu i la 
solidaritat,  per  a  posar  les  bases  d'una  nova societat.   D'aquesta  manera,  crear  mecanismes  de 
resposta  ràpida  davant  les  agressions  del  sistema,  enforteix  el  procés  de  construcció  d'una 
democràcia participativa ja que no deixa en el desempar a cap membre de la comunitat i per tant 
possibilita que aquests puguen decidir en igualtat de condicions amb la resta del veïnat.

Denunciar les agressions del sistema no és cap pràctica aliena (ajena) al moviment del 15-M, 
així des de la plaça s'han organitzat diferents accions en aquesta línia: denúncia de la manipulació 
informativa, ocupacions de bancs, rebuig als desallotjaments de Plaça Catalunya i París. 

Hui en dia no existeix en els nostres barris cap grup d'autodefensa que puga portar a la 
pràctica. Fem-ho possible!. 

Objectius: 

a) Construir mecanismes de resposta ràpida en l'àmbit local davant les següents agressions: 

– Batudes (redadas) policials contra immigrants.
– Agressions masclistes.
– Desnonaments (deshaucios).

b)  Fer  vore  al  veïnat  que  l'Assemblea  de  Ciutat  Vella  i  Botànic  és  una eina  eficaç  per  
solucionar  problemes  humans  al  barri.  I  conseqüentment  afavorir  la  participació  veïnal  en  les 
assemblees.

c) Afavorir  la  participació  dels  sectors  més  desafavorits  dels  nostres  barris  en 
l'Assemblea de Ciutat Vella i Botànic.

Proposta de funcionament: 

1) Crear un grup ampli de seguiment sobre els casos citats abans (agressions sexistes, 
batudes policials contra immigrants).

2) Col·locar cartells al districte amb el correu electrònic i lloc de reunió de l'Assemblea 
per tal de poder donar l'alarma en cas que es produisca qualsevol d'aquests casos a 
nivell d'aquests barris. 

3) Mantindre diàriament dues persones de guàrdia, una pel matí i altra per la vesprada, 
pendents del  correu electrònic per  tal  de poder  fer una crida ràpida per internet, 
telèfons,...  a  la  resta  de  persones  de  l'Assemblea.  Aquestes  persones  rotarien 
setmanalment, sent substituïdes per altres. 

4) En cas d'agressió el protocol seria: 

1) Encartellar el mateix dia el barri amb cartells fets a mà de denuncia. Exemples:  

- “Hui XX/YY/ZZ Edisson veí del barri ha sigut detingut per la policia i portat al 
CIES. Cap persona és il·legal. Si ens toquen a un ens toquen a totes. Concentració a 
les ….”



- “Hui XX/YY/ZZ Mireia veïna del barri ha sigut víctima de la violència masclista. 
Cap agressió sense resposta. Si ens toquen a un ens toquen a totes. Concentració 
(…).
- El proper dia XX/YY/ZZ el banc vol tirar de casa a Pepa per no poder pagar-li la 
hipoteca. Tenim dret a la vivenda. Concentració a les portes de la casa de Pepa el dia 
del desnonament...

2) Concentrar-se en un lloc del barri visible -per ex. Plaça del Tossal o Plaça de 
la Mare de Déu- amb una pancarta (podem crear una genèrica per a cadascun 
dels tres casos) o anar a delegació del govern a concentrar-nos. 

3) En el cas de desnonament, que s'avisa amb més temps, primer caldria parlar 
amb les persones afectades, i si estan d'acord, organitzar una protesta seguda 
(sentada) a les portes de la casa que volen desnonar. 


