
ACTA ASSAMBLEA SANT ANDREU 31/05/2011 
 
PRESENTACIÓ: 
 
Presentació novament del sistema de votació. 
Presentació de l'ordre del dia i aprovació per part de l'Assamblea. 
 
Comissió de Dinamització 
 
Comisió de Dinamització presenta el marc de treball que es creu que ha d'incloure i s’aproba. 
La rotació de l’Assamblea per diversos barris no s’aprova 
Es proposa que els grups de treball/comisions estigui oberta a aquelles persones que no estan d’acord amb les 
propostes plantejades i que la discusió es faci per part d’aquestes persones a la propia comisió. 
Es proposa que es varii el sistema de votació començant per demanar quins membres estan en desacord per poder 
optimitzar el temps per tal de deixar més clar el concens (s’aprova que es faci d’aquesta manera per la major part de 
l’assamblea. 
S’aprova que el funcionament de l’assamblea sigui el del primer dia, disposició en rotllana i que els membres de 
l’assamblea parlin des del lloc. 
S’aprova l’ús del llenguatge no sexista. “Asamblea Persones Indignades”. I es veu bé l’ús de formes d’expresió 
correctes que no fereixin sensivilitats. 
Es proposa que es canvïi la dinámica de l’assamblea per d’una altra més dinámica i àgil. 
S’aprova que la Comisió de Dinamització faci arribar els punts parlats avui i que no s’han aprovat perque aquesta 
comissió ho pugui discutir i la propera asamblea es donin altres propostes. 
 
Comissió de Comunicació 
 
Es varen reunir el dia 26/05 
Es llegeixen els objectius de la comissió. 

- Transmetre decisions a l’assamblea 
- Difusió de tot el que té relació amb l’assamblea 
- Treball de conciencia. 

Presenten subcomisions: 
- Disseny i maquetació 
- Digital: Twitter, Facebook, Blog. 
- Relació amb mitjans de cominicació. 
- Comunicació audiovisual: Fotografia,video... 
- Difusió al carrer: cartells,bans... 
- Organització interna entre els membres de la comisió. 

S’aproven les subcomisions. 
Es fa saber que hi ha adreces d’e-mail que no són correctes i que es dóna l’oportunitat que més gent s’apunti per rebre 
les informacions. 
Es convida als membres que tinguin noves propostes que es dirigeixin a la reunió de la comisió el dimecres 1 de Juny a 
les 20:30h a la Plaça Orfila. 
Es proposa que cada comisió creï una llista de correu intern per comunicar-se entre els membres. 
 
Comissió de Medi Ambient 
 
Es plantegen objectius: 

- Concienciar al poble de Sant Andreu sobre la importancia de respectar l’entorn i els recursos que tenim per 
poder dur a terme un canvi en les nostres costums. No només a nivell veïnal, sinó també volem fer arribar les 
nostres preocupacions a nivell institucionall. 

- Informar-nos de la situació actual que vivim a Sant Andreu i què es fa en aquest àmbit 
(associacions,entitats,activitats,empreses...), no només per disminuir l’impacte que hom causa al medi sinó 
també per a millorar la nostra qualitat de vida. 

- Dur a terme aacions i activitats per estimular l’interés veïnal en temes ecològics i de conservació medi 
ambiental. 

Es reuneixen un cop per setmana. La propera serà el dilluns 6 de Juny a les 21:15 a la Plaça Orfila. 
S’aprova el document. 
S’informa de la manifestació sota el lema TANQUEM JA LES NUCLEARS! Del dia 5 de Juny a les 12:00h a Pla de 
Palau fins a la seu de FECSA-ENDESA, al Paral·lel de Bacelona. 
Es proposa a l’assamblea que es faci una concentració masiva per anar a aquesta manifestació que surti des de Sant 
Andreu, i qui vulgui que es queda a la Plaça Orfila a les 11:30h. 
Finalment es convida a tothom qui vulgui a expresar les seves inquietuts de tipus ecològic-medioambiental que les 
exposi a la Comisió de Comunicació i que aquests les hi faran arribar a aquesta comisió. 
 
Comissió d’Educació 
 



Es llegeix el manifest d’Educació que es va crear la passada setmana a l’Assamblea de Plaça Catalunya i s’aprova el 
document. 
Expliquen que faran servir un blog específic (educaciosantandreu.blogspot.com) 
Es faran actes de les reunions de la comisió. 
Es reuneixen dilluns a la Plaça Orfila. 
 
Comissió de Sanitat 
 
Es varen reunir dilluns dia 30/05 
Proposen accions a aprobar. 
Proposen que un expert en temes de sanitat parli sobre temes com la privatització i etc. i que es faci a la Plaça Orfila o 
altres llocs. 
Establir taules informatives i d’expresió amb voluntaris. 
Es recorda la concentració dels dimecres a les 14:00h davant l’ambulatori. 
S’informen de les accions de la Vall d’Hebrón (cadena humana) i Bellvitge (acampada davant l’hospital) i s’informa del 
tancament de 15 unitats e es detalla la situació actual. 
Es proposa a la Comisió que la proposta de l’expert es transformi en jornades informatives fora de l’Assamblea. 
Es reuneixen els dimecres a les 20:00h a l’AAVV de Sant Andreu-Sud. 
 
Comissió d’Acció 
 
Informacions: 

- Pantalons penjats dels balcons amb butxaques fora.Símbol d’estar indignats. 
- Diumenge 5 de Juny a la Plaça Comerç per fer pancartes a les 18:00h  i a les 20:00h reunió de la comisió. 
- Xerrades sobre temes diversos: la primera “Democracia Inclusiva”. 

Es proposa crear Comisió d’Economia. S’aprova i surten 3 persones per crear-la. 
Proposen penjar una pancarta a l’Esglesia de Sant Andreu amb autorització del mossèn. S’aprova. 
Es proposen lemes diversos i es porten a votació: 

- St.Andreu Indignat! 
- Ningú ens Representa 
- Democracia real ja! 

S’aprova el lema St.Andreu Indignat! 
Es proposa que es redefineixi el lema i surten propostes amb nous lemes. 

- St.Andreu Indignat,ningú ens representa 
- St.Andreu Indignat,ningú ens representa,Democàcia real ja! 

Es debat sobre l’ús d’un o dos lemes, i la possibilitat de variar-los en el temps. 
Es torna a la votació i s’aprova: “St.Andreu Indignat!” 
Es proposa la incorporació al lema la paraula “Indignada” on el lema quedaria com a “St.Andreu Indignada”. 
Es debat sobre la incorporació de la paraula “Indignada”. 
Surt una proposta de lema: 

- St.Andreu: Indigna’t! 
S’aprova aquest lema. 
S’informa que es fan cassolades als balcons per aquells que no poden ser a la Plaça Orfila. 
Es proposa que la cassolada es comenci a la Plaça Orfila i que sigui itinerant cap a altres places. Aprovat. 
Es dóna les gràcies al suport amb el repic de campanes de St.Pacía. 
Es proposa acampar a la Plaça Orfila a partir d’aquest divendres 3 de Juny per un temps determinat. S’obre el torn de 
paraula i es debat al respecte. 
Es proposa alternativa a l’acampada: 

- Acampar 
- No acampar 
- Fer activitats durant el dia. 

Es porta a votació. 
- Acampar dia/nit , més punt d’informació fixe. 
- Acampar dia 
- No acampar. 

Es porta a votació. 
Finalment s’aprova acampar sempre que hi hagin un mínim de persones que assisteixin a l’acampada. 
 
COMISSIÓ D’HABITATGE 
 
Es llegeixen els objectius de la comissió. 
A la Comissió hi ha dos blocs particulars que són l’habitatge i l’urbanisme. 
Els principis de la Comissió són: 

- Com a punt d’inici, les propostes generals que a la Plaça Catalunya hagi fet sobre l’habitatge. 
- Com a pas següent, la feina a fer a de ser de carácter local, amb la possibilitat de participar a la Comissió 

d’Habitatge de la Plaça Catalunya i amb les altres comissions de barris que s’hagin creat ja. 
- Exigir que el preu del sól es reguli i posar l’accent en el lloguer. També taxar els preus amb topalls inferiors i 

superiors prenent com a referència el Salari Mínim Interprofessional. 
- Garantir un habitatge digne per tothom. 

HABITATGE: 



Es proposa una acció per tal de denunciar l’ús de l’habitatge com a mercaderia per l’especulació, que seria de fer un 
inventari d’habitatges buits a Sant Andreu mitjançant un plànol del poble on se situïn els pisos i locals buits. Aquest 
plànol es portaria a les Assamblees per tal de actualitzar el plànol. 
A partir d’aquesta idea, es proposa també fer el plànol digital. 
Es vol controlar les promocions d’habitage públic que facin les institucions, sabent si estan construïts i atorgats, si estan 
en construcció,si estan parats o si el solar está a l’espera de que s’hi intervingui. 
Al plànol es marcarà l’habitatge públic i el privat. 
Es vol acostar la informació d’accés a l’habitatge públic. 
Sorgeix la idea de crear una mena de cooperativa d’habitatge per facilitar la negociació entre iguals . 
Es proposa informar dels contactes establerts amb la Cooperativa de Sostre-Cívic per establir una xerrada informativa. 
 
URBANISME: 
El Pla General Metropolita (1976) fixa els úsos básics del sol. Aquest PGM té modificacions periósiques i proposen 
veure quines modificacions s’han fet, quin caire tenen i quines han estat les poersones o entitats que s’han beneficiat 
d’aquests canvis. 
L’AA.VV. de Sant Andreu ha recopilar informació en clau de destrucció del patrimoni histìric al nucli de Sant Andreu. Es 
proposa que es recuperés o s’informés d’aquesta feina feta. 
L’AA.VV. de la Sagrera també té feina feta sobre el Tren d’Alta Velocitat. Es proposa que ens informem de la feina feta i 
de les implicacions socials que té aquest projecte. 
Es pregunta a la Comissió d’Habitatge si no es tractarà el tema dels desnonaments a St.Andreu, i s’aclareix que s’està 
tractant el tema amb la CONFAV. 
Per últim, la Comissió es reunirà Dimarts 7 de Juny a les 19:00h a la Plaça Orfila abans de l’Assamblea de St.Andreu. 
 
 
 
COMISSIÓ DE CULTURA 
 
Proposen fer un “Cabaret” de les Persones Indignades a la Plaça Orfila el dia 18 de Juny a les 20:00h. Es demana que 
tothom qui vulgui pot participar i es fa arribar l’adreça de contacte. 
Es reuneixen dels dilluns a les 20:00h a la Plaça Orfila. 
 
COMISSIÓ DE GÈRERE 
 
Es llegeixen objectius que són: 

- Incorporar la perspectiva de gènere a totes les comisions: el gènere és transversal i cal que es tingui en  
compte a l’hora d’idear les accions de les altres comissions i subcomissions. 

- Incorporar el gest del PUNY com a símbol, per mostrar el nostre malestar davant d’un comentari sexista, 
racista... 

- Fer ús d’un llenguatge no discriminatori ni androcèntric en la totalitat dels manifestos, textos,cartelleria... 
Es fan una sèrie de propostes concretes a partir d’una diagnosi que permetrà recollir les necessitats,preocupacions i 
problemàtiques reals que afecten a les dones de Sant Andreu: 

- Plafons gegants en diferents places 
- A través de folletons que es distribuiran a diferents espais del districte, amb una sèrie de preguntes. 

Fan saber l’adreça de correu electrónic per posar-se en contacte amb la comissió i la propera creació d’un blog propi : 
generestap(arroba)gmail.com 
Es reuniesen els dilluns a partir de les 20:30h davant el C.S.O.La Gordíssima 
 
COMISSIÓ DE SUPORT MUTU 
 
Es llegeix el manifest de mínims de la comisió: 

- Constatem que el sistema i els seus dirigents actors (...) porten molts anys trencant la xarxa veïnal, imposant 
els valors de la desigualtat,l’alienació entre les persones, el consum...fins al punt que ens han tret i hem anat 
perdent la responsabilitat de construir la societat que volem. 

- Davant d’aixó un grup de veïnes i veïns ens hem unit per tal de recuperar l’esperit de col·lectiu 
- Per aixó,proposem crear una Xarxa d’Ajuda Mutua i oberta que ens empoderi i ens ajudi a autogestionar tant 

les necessitats com les potencialitats de la comunitat. 
- Per aquesta reconquesta ens volem marcar objectius petits i variables que demanen temps i compromís 

personal. 
- Exemplifiquem algunes de les propostes que ens han sortit: 

 
1 Una xarxa on saber què i qui ofereix/necesita. 
2 Mercat d’Intercanvi 
3 Menjadors populars 
4 Llistar els “recursos” com col·lectius,entitats...que ja existiesen a la localitat 
5 Accions davant la problemática de la vivenda 
6 Suport a movilitzacions de treballadors i treballadores 
7 Assessorament jurídic  

 
Tothom necessitem i podem oferir, només cal compartir-ho. (perquè compartir-ho dóna gustet). 
Tú formes part de la meva existencia,diga’m què necesites. 
 



COMISSIÓ LABORAL 
 
Es reuneixen a la Plaça Orfila 
Demanen incorporació de més membres. 
Es llegeix el decret de mínims. 
 
COMISSIÓ DE JOVENTUT 
 
Encara no s’han reunit. 
 
COMISSIÓ DE CONTINGUTS 
 
Es van dividiren subcomisions. 
Són un caláis de sastre. 
Demanen que es pugui treballar en temes transversals i d’altres de més especifics: 

- Economia 
- Salut/Industria farmacéutica 
- Reforma sistema electoral 
- Inmigració 
- Banca 

Expliquen la forma de treball: 
A 3 nivells: 

1 Informació 
2 Propostes transformables (teòriques) / alternatives 
3 Propostes concretes alternatives i reals. (lligar-ho amb la comisió d’activitats i acció. 

Es proposa que es treballi d’aquesta forma a totes les subcomisions. 
Es troben dijous a les 21:00h a la Plaça Orfila.Proposen que es busquin llocs alternatius per reunions. 
 
TORN OBERT DE PARAULA 
 
Es remarca a la Comisió de Comunicació que es mantinguin els cartells informatius i es proposa encartellar Plaça Orfila 
respecte a les comisions i l’assamblea. 
Es proposa fer coincidir l’assamblea coincidint amb el Ple de Districte, no enviant representants. 
Es proposa que l’assamblea es parli d’autodeterminació. 
Es reflexiona sobre com podem arribar des de l’assamblea a les administracions fent-nos presents i actuar a la part 
més pasiva de Sant Andreu. 
Es recorda que abans de l’assamblea s’ha decidit amb representants de casa comisió els punts a debatre prèviament. 
Es proposa que al final de cada asamblea si algú vol cantar o recitar o fer quelcom artístic ho faci de forma espontánea 
durant el torn obert de paraula. 
Es proposa sobre la territorialitat, que no es faci l’assamblea més gran, sinó potenciar la formació d’altres assamblees 
amb activitats. 
Es puntualitza que per properes assamblees i davant l’ordre del dia que a cada asamblea no es tractin totes les 
assamblees. 
 
Santandreucomunicació (arroba) gmail.com 


