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Acta Assemblea Sant Andreu 07 de febrer de 2012 
 
 
Es proposa el següent ordre del dia: 
 

1. Espai de coordinación 
2. Cultura 
3. Sanitat 
4. Grup de treball per augmentar la participació 
5. Comunicació 
6. Equip de moderació de la propera assemblea 
7. Torn obert de paraula 

 
S’aprova la proposta d’ordre del dia. 
 

1. Espai de coordinació 
 
A l’espai de coordinació van assistir 18 assemblees de barris i pobles i el grup de 
treball per l’Assemblea Constituent. 
 
Temes que es van tractar: 
 
1. Carnestoltes 
 
Proposta de tres assemblees de fer una festa de carnestoltes al Parc Güell el dissabte 
18 de febrer. Proposen que hi vagin un parell de persones per assemblea amb una 
pancarta. Tothom que vulgui participar pot adreçar-se a 
carnestoltesalpark@gmail.com 
 
El Jaume s’ofereix a portar les pancartas amb la furgo. Surt un equip de quatre 
persones per portar la pancarta de Sant Andreu al Parc Güell. 

 
2. TMB 
 
Proposen fer l’assemblea de la setmana del 20 de febrer al metro.  
Es comenta que no fa falta passar les màquines i que altres assemblees ja han fet 
l’assemblea al metro i no han tingut problemes de seguretat. 
 
S’aprova fer l’assemblea de dimarts 21 de febrer al vestíbul del metro La Sagrera. 
 
3. Mani antiavortista 
 
Es demana recolzament el 25 de cada mes entre Hospital de Sant Pau i la Sagrada 
Familia per fer front a la mani antiavortista que finalitza a Sagrada Familia. 
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4. Comunicació de Plaça Catalunya 
 
Posen al servei de les assemblees de barris i pobles les eines de Facebook, mails, etc 
 
 
5. Manifestació el 17 de març per la carestia de la vida. 
 
 
6. Jornades Pensar el Moment l´11 i 12 de febrer a Can Batlló. 
 
7. Grup Consituent 
 
Volen recollir entre 60000-80000 signatures en un mes. Es reuneixen els dimecres al 
Carrer Sardenya 261. 

 
8. Grup d’auditoria del deute 
9. Fòrum social català. Demana ajuda 
10. Les Corts. Acció passa unes enganxines per posar-les als caixers automàtics els 

divendres a la tarda. 
 

2. Cultura 
 
Dos activitats 
 
Debate sobre el 15 M i la situació actual amb Raimundo Viejo. Per concretar. 
Encuentro de fanzineros el 27 de maig. 
 
3. Sanitat 

 
El dia 28 de gener va haver-hi una reunió de sanitat a Plaça Catalunya  
Proposen una acció al mes a nivell de tota Catalunya. 
La segona trobada serà el dia 17 o 31 de març. 
Els dilluns i divendres concentracions de 19 a 20 h al CAP Guinegüeta Passeig 
Valldaura 135. 
Pendent per la propera assemblea decidir quin dia anar tota l’assemblea a donar 
suport. 
 
 
4. Grup de treball per augmentar la participació a l’assemblea 
 
Tenen tres propostes, de moment: 
 
1. Recordar els acords de l’assemblea anterior 
Com a exemple, ens recorden els acords de l’assemblea passada 

 17 de març. Priorització de l’assemblea de Sant Andreu a l’acte en defensa 
del Casc Antic. 

 Participar en la Xarxa de Sanitat, Educació i Habitatge 
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 L’assemblea es farà a la Fàbrica 1 de Fabra i Coats. Si no ens la deixen,  a La 
Gordi. Per l’altra setmana si no ens deixen la Fàbrica 1, aniriem a Can Galta 
Cremada. 

 Fer una pancarta gran en hule per posar a les assemblees perquè la gent 
sàpiga qui som 

 
S’aprova la proposta de recordar els acords de l’assemblea anterior 

 
2. Reunió previa per fer l’ordre del dia 20 minuts abans. Al final de cada 

assemblea, el el grup de treball de dinamització per la següent assemblea 
intercanviaran mails, etc. per poder avisar-se en cas de no poder assistir, etc. 

 
S’aprova la proposta de fer la reunió preparatòria de l’assemblea 20 minuts abans. 
 
3. Recuperació dels signes 
 
S’aprova tot fent el signe d’aprovació! 

 
 

 
5. Comunicació 

 
El dissabte 25 de febrer: taller de TICs avançat per comissions a les 17h a l’Associació 
de Veïns Sant Andreu Nord. (n-1, googlegroups…) 
 
 

 Es comunica que com a resultat de les cafetes realitzades a La Gordi, 
s’han recullit 555 Eur. Es proposa continuar fent-les un cop al mes. 

 Equip de moderación de la propera assemblea: 
i. Acta: Maria 

ii. Torn de paraula: Agnès 
iii. Moderació: Carles (Comunicació) 

 
  

6. Torn Obert de paraula 
 
1. Internacional  
 
El  dissabte 12 de maig es vol fer una mani global a l’estil del 15 d’octubre. S’està 
parlant per Mumble, en anglès perquè hi participa gent d’arreu. 
 
El 15 de maig-Global strike o Transition Day, segons qui ho diu- es vol fer una 
Acció global: 
 Vaga General Global 
 Vaga a l’estil mexicà (ocupar les fàbriques) 
 Ecoaldees 
 Que cada barri generi les seves pròpies idees. 
 
2. Comunicació de Plaça Catalunya 



4 de 4 

Aquest dijous (9 de febrer) la comissió de comunicació de Plaça Catalunya fa un 
taller d’eines per obrir les eines de comunicació als barris.  Local d’Aurea el dijous a 
les 19h. 
 
3. Una veina pregunta si algú ha vist una pancarta amb la frase: “Senyors del 

Govern, tornin a obrir les fàbriques i emprestes” Es diu que es va posar durant 
l’acampada a Sant Andreu el juny passat. 

 
4. Lorena: El dissabte 11 de febrer a les 12h, recollida de signatures Salvem el 

Casc Antic.  Hi han fulls d’alegacions a la Pepa, una botiga de la plaça comerç i 
a l’associació de veïns de Sant Andreu Nord. 

 
5. Fernando: Es comenta que si es redueix l’espai intercomissions abans de 

l’assemblea a 20 minuts, s’hauria de trobar un espai intercomissions per treballar 
els debats. 

 
6. Jordi: Es recorda que s’havia comentat de fer una assemblea de reflexió 

 
7. Carlos: Ha sortit un diari del moviment a Madrid molt bo, interessant per la gent 

que no té Internet. 
 

8. Roser: Buscar l’espai real de intercomissions 
 

9. Noemí: Carnestoltes. Equip de treball pel carnestoltes de 18 de febrer al Parc 
Güell. Per anar disfressats. 

 
10. Enrique: És important el tema de carnestoltes per avaluar la capacitat dels barris 

de fer coses junts. Visibilitzar la força del moviment. 
 

11. Enrique: S’hauria de fer una assemblea monogràfica de les relacions barrios-
Plaça Catalunya. 

 
12. A Plaça Catalunya no hi ha res. Hi han els grups de treball i comissions: 

 
 Comissions tècniques que no fan continguts. 
 Grups de treball amb un projecte comú: Auditoria del deute, 

decreixement, assemblea constituent… 
 Assemblees de barris. 
 

13. Pablo: S’ha de treure temps per prioritzar. Reflexionar, definir temps i prioritzar. 
 


