
ASSEMBLEA	  SANT	  ANDREU	  

Dimarts	  4	  d’octubre	  de	  1911	  

Comença	  a	  les	  20h.	  	  

Assistència:	  unes	  100	  persones	  

Modera,	  Arnau;	  pren	  paraules,	  Oriol;	  pren	  acta,	  Quim	  

	  

S’aprova	  el	  següent	  ordre	  del	  dia:	  

Informació	  de	  les	  diferents	  comissions	  –Sanitat,	  Acció,	  Dinamització,	  15-‐O,	  Hort,	  Suport	  mutu,	  Gestió	  

econòmica,	  Informe	  trobada	  barris	  i	  poble,	  Laboral,	  Informe	  detinguts,	  Comunicació,-‐	  i	  torn	  obert	  de	  

paraules.	  	  

	  

Sanitat:	  

S’informa	  de	  diferents	  accions	  que	  es	  porten	  a	  terme	  i	  d’altres	  per	  a	  dur	  a	  terme.	  Es	  recolza	  

l’Associació	  Retorn	  (carta	  de	  l’associació	  contra	  l’Institut	  de	  Salut);	  es	  tindrà	  una	  trobada	  amb	  

l’Agencia	  de	  Salut	  Pública	  de	  Barcelona.	  Intensificar	  la	  lluita	  a	  Vall	  Hebrón	  i	  al	  CAP	  de	  Meridiana:	  el	  15	  

oct.,	  al	  començar	  la	  mani,	  s’hi	  podria	  arribar	  pujant	  per	  Coroleu.	  Segueix	  l’ocupació	  del	  CAP	  de	  la	  

Trinitat	  els	  divendres	  i	  ja	  s’han	  recollit	  9	  000	  firmes,	  i	  es	  prepara	  una	  assemblea,	  pel	  14	  d’octubre,	  per	  

explicar	  al	  barri	  lo	  innegociable	  de	  les	  retallades	  al	  CAP.	  Es	  recorda	  que	  a	  Sant	  Pau	  cada	  dia	  els	  veïns	  

fan	  cassolada,	  i	  s’anima	  a	  participar-‐hi.	  

	  

Acció:	  

Es	  tira	  endavant	  fer	  un	  llistat	  de	  pisos	  vuits	  al	  barri	  i	  un	  llistat	  de	  balcons	  amb	  els	  que	  podríem	  

comptar	  per	  una	  campanya	  de	  informació.	  

	  

Dinamització:	  

A	  partir	  del	  buidatge	  de	  les	  diferents	  propostes	  sobre	  l’assemblea	  s’arriba	  a	  l’acord	  que	  en	  cada	  

assemblea	  es	  decidirà	  en	  què	  es	  vol	  treballar	  la	  segona	  hora,	  per	  exemple	  si	  per	  debatre,	  si	  per	  

treball	  en	  petits	  grups,	  si	  anar	  a	  enganxar	  cartells,	  etc.	  

	  

15-‐Octubre:	  

Es	  senyala	  la	  importància	  del	  dia	  15	  d’octubre,	  tant	  pel	  seu	  caràcter	  internacional	  com	  per	  l’entrada	  

en	  una	  nova	  situació:	  passar	  de	  la	  indignació	  a	  l’acció.	  Es	  proposen	  diferents	  accions	  entre	  el	  14	  i	  el	  

mateix	  15.	  Es	  sortirà	  en	  “columnes”	  cap	  a	  Pl.	  Catalunya:	  nosaltres	  a	  les	  15,15h.,	  des	  de	  Plaça	  Orfila.	  

	  

Hort:	  



Tal	  com	  programat,	  divendres	  30	  es	  va	  fer	  la	  cafeta	  a	  la	  Gordi	  amb	  l’animació	  de	  molta	  gent.	  El	  

diumenge	  es	  va	  estar	  tot	  el	  dia	  traient	  herba,	  traient	  merda,	  i	  adecentant	  un	  tros	  per	  començar	  a	  

cultivar.	  Al	  migdia	  van	  arribar	  els	  mossos	  i	  van	  identificar	  a	  una	  companya,	  i	  el	  dilluns	  la	  van	  citar	  

penalitzant-‐la	  d’apropiació	  d’un	  espai	  privat.	  El	  mateix	  dilluns	  l’empresa	  constructora	  propietària	  del	  

solar	  (DIURSA)	  el	  va	  retencar.	  En	  torn	  de	  paraules,	  es	  va	  anar	  dient	  com	  seguir	  i	  com	  solidaritzar-‐nos	  

amb	  la	  companya:	  inculpant-‐nos	  amb	  ella;	  arribar	  a	  un	  acord	  amb	  la	  constructora	  per	  que	  retiri	  la	  

denuncia;	  denunciar	  a	  l’empresa	  i	  a	  l’ajuntament	  per	  no	  mantenir	  net	  un	  solar;...	  

	  

Suport	  Mutu:	  

Es	  va	  celebrar	  la	  victòria	  d’haver	  impedit	  el	  desnonament	  del	  Maties	  gràcies	  a	  la	  nostre	  presencia	  

solidaria	  (érem,	  entre	  tots,	  més	  de	  100	  persones	  a	  l’entrada);	  després	  es	  va	  anar	  a	  demanar	  

explicacions	  a	  Caixa	  Madrid.	  Es	  va	  recordar	  que	  el	  diumenge	  dia	  9	  hi	  haurà	  a	  la	  Plaça	  Orfila	  el	  	  II	  

Mercat	  d’intercanvi,	  de	  les	  11h	  fins	  ales	  14h.	  Es	  va	  informar	  que	  hi	  ha	  un	  altre	  desnonament	  dijous	  

dia	  8	  al	  carrer	  Mina	  de	  la	  ciutat,	  41.,	  propiciat	  per	  Caixa	  Penedès.	  	  

	  

Gestió	  econòmica:	  

Penjaran	  al	  blog	  les	  comptes.	  Ara	  tenim	  239	  euros.	  

	  

Informació	  trobada	  barris	  i	  pobles:	  

Ens	  vam	  reunir	  a	  la	  dreta	  de	  l’Eixampla	  11	  barris/pobles.	  La	  trobada	  era	  per	  començar	  ja	  l’Espai	  de	  

coordinació	  (millor	  així	  que	  no	  Coordinació,	  per	  evitar	  votacions	  i	  parlar	  en	  nom	  d’una	  

Coordinadora).	  Hi	  havia	  un,	  o	  dos,	  o	  tres	  representants	  d’aquests	  barris/pobles	  que	  van	  anar	  

explicant	  el	  funcionament,	  ben	  divers,	  de	  les	  respectives	  assemblees.	  Força	  temps	  (la	  trobada	  va	  

durar	  4	  hores)	  va	  prendre	  la	  discussió	  sobre	  si	  incloure	  o	  no	  en	  aquest	  Espai	  de	  coordinació	  les	  

Comissions,	  diguem-‐ne,	  Pl.	  Catalunya.	  Es	  va	  obrir	  torn	  de	  paraules	  per	  debatre	  nosaltres	  aquesta	  

qüestió	  i	  es	  va	  quedar	  continuar-‐la	  com	  a	  debat	  de	  la	  propera	  assemblea.	  

	  

Laboral:	  

Expliquen	  el	  treball	  que	  fan	  reunint	  diferents	  grups	  d’empresa	  i	  sindicats	  minoritaris,	  i	  en	  concret	  la	  

preparació	  del	  III	  encuentro	  de	  trabajadoras/es	  indignados,	  el	  8	  d’octubre	  a	  les	  17h.	  a	  la	  Pl.	  

Catalunya.	  

	  

Informe	  detinguts	  “post	  Parlament”:	  

S’informa	  que	  ja	  son	  7	  que	  estan	  encausats	  i	  hauran	  d’anar	  a	  declarar	  a	  l’Audiència	  Nacional	  a	  

Madrid.	  Un	  és	  de	  St.	  Andreu.	  En	  torn	  de	  paraules,	  es	  discuteix	  sobre	  la	  autoinculpació,	  si	  fer-‐la	  a	  la	  



comissaria	  del	  barri	  o	  tots	  junts	  a	  nivell	  de	  Barcelona	  a	  una	  mateixa	  comisaria.	  Es	  parla	  del	  què	  

representa	  autoinculpar-‐te,	  i	  de	  què	  t’autoinculpes.	  Es	  parla	  de	  la	  tàctica	  del	  govern	  de	  criminalitzar	  

el	  moviment,	  traient	  arxius	  ja	  il·∙legals,	  amb	  antics	  antecedents,	  per	  fer	  por...	  Es	  convoca	  a	  la	  mani	  de	  

dijous	  dia	  6	  a	  les	  7	  de	  la	  tarda	  a	  Pl.	  Catalunya	  contra	  aquesta	  repressió.	  

	  

Comunicació:	  

S’està	  treballant	  amb	  el	  grup	  de	  treball	  que	  prepara	  les	  discusions	  i	  accions	  sobre	  el	  20N.	  

	  

Torn	  de	  paraules:	  

Es	  parla	  sobre	  les	  autoinculpacions;	  del	  dret	  a	  la	  manifestació	  davant	  del	  Parlament;	  de	  la	  necessitat	  

d’assessorament;	  de	  la	  solidaritat	  amb	  la	  inculpada	  de	  l’hort;	  ....	  

	  

S’acaba	  l’assemblea	  quan	  són	  quasi	  dos	  quarts	  d’onze	  del	  vespre.	  	  

	  	  	  	  


