ACTA ASSEMBLEA SANT ANDREU 14 JUNY
2011
Es llegeixen els punts més importants de l’Assemblea General passada
D’acord amb l’Assemblea, es diu que aquesta serà lo més breu posible i rápida per tal que la
gent de la propia vagi a reunir els esforços al Parc de la Ciutadella, on hi ha una concentració
de rebuig al Parlament de Catalunya que farà un debat per aprobar els pressupostos de la
Generalitat del 2010.
Es fa un repás dels signes més importants (aixecar mans-senyal d’aprovació,braços creuatsnegació,...), per donar opinió a l’Assemblea.
Es dona l’Ordre del Dia:
- Gestió Económica
- Acció
- Laboral
- Habitatge
- Cultura
- Torn Obert de Paraula

COMISSIÓ GESTIÓ ECONÓMICA
Es recorda que aquesta comissió va ser creada la setmana anterior a l’actual Assemblea
d’STAP.
Es fa saber el Balanç Econòmic de la Comissió:
- 500 euros aprox. Recollits a l’anterior Assemblea.
- 116 euros recollits amb Bots Solidaris els dies 11 – 12 i 13 de Juny
- 162 euros recollits a la Cuina
- S’han recollit aprox. en total uns 700 euros.
- La despesa a l’Acampada ha estat de uns 160 euros
- Fins a l’hora de l’Assemblea hi ha 613,30 euros en TOTAL.
Les despeses que surtin de l’Acampada (el material que es necessiti per aquesta) han de ser
comprats per qualsevol membre de l’Assemblea i passar després per qualsevol persona de la
Comissió de Gestió Económica amb el tiquet de compra i li liquidaran la despesa. QUEDA
APROVAT.
Proposen que d’ara en endavant, des de les comissions es funcioni d’aquesta manera (dins i
fora de l’acampada)
Al Blog es poden veure els números de la Comissió per qualsevol persona que vulgui veure’ls.

COMISSIÓ D’ACCIÓ
Recull d’opinió de l’Acampada des d’Acció: Aquesta ha servit per fer visible i participatiu el
moviment a la gent de Sant Andreu, Les Xerrades han estat un èxit de participació i debat, i les
activitats també.
Qualsevol persona interesada a participar pot continuar consultant el cartell informatiu de
l’Acampada i el programa (tríptics i díptics).
El 15 de Juny del 2011 a les 21:30h del vespre l’Arcadi Oliveres fa una Xerrada a la Plaça
Orfila de Sant Andreu.
A l’Acampada hi ha bústies per recollir opinions i propostes de tota la gent de Sant Andreu que
vulgui fer-ho.
Es fa seber que es pot recollir marterial i pancartes per posar-les als balcons.
Tema Parlament de Catalunya: es fa saber la policia ha tancat el Parc de la Ciutadella en tota
la seva totalitat per tal que els “Indignats” no puguin entrar al Parlament de Catalunya. Per tant
es diu que s’acampa fora del Parc de la Ciutadella.

17:00h es diu de reunir-se la gent al Parlament de Catalunya.
19:00h Acampada – gent de l’Assemblea vol anar a l’Acampada.
15 de Juny: 7:00h del matí – cordó per impedir que els polítics entrin en el Parlament.
- 6:00h des de Plaça Orfila s’ha muntat un dispositiu per anar cap al Parlament. Des de
Plaça Catalunya ens han dit que no fem cas de rumors varis que van sorgint contaris al
moviment. Qui vagi cap al Parc de la Ciutadella ha de mirar de saber qui són els
coordinadors de l’Acte.
- 17:00h Torna a haber una concentració d’avant del Parlament per tal que els polítics no
puguin sortir d’aquest (en el cas que hagin entrat al matí).
Diumenge 19 de Juny: hi ha una proposta de cercavila per anar fins a la Manifestació Unitària
de Plaça Catalunya. Es proposa quedar a la Plaça Orfila a les 15:00h per anar recollint a la
resta de manifestants dels divesos barris de Barcelona.

COMISSIÓ LABORAL
Hi ha 3 coses a destacar des d’aquesta Comissió:
1- Trabajadores Asociados: accions directes a les empreses proposades via mail.
2- Quin ha de ser l’àmbit territorial d’actuació de la Comissió? S’hauria d’aprovar per
assemblea?
3- Dilluns 20 de Juny del 2011 a la Plaça Orfila tenen la propera reunió de la Comissió.
Des d’aquesta Comissió es convida a la resta de Comissions que un integrant de cada
una d’elles vagi a aquesta per parlar d’estadístiques.

COMISSIÓ HABITATGE
Es parla de la Lleu Ómnibus. Aquesta Comissió no está d’acord amb aquesta llei per diferents
motius.
Es diu quina influencia tindrá la llei en el poble, en la gent del carrer.
Hi ha 2 lleis: la Llei 18/2007 del 28 de desembre del Dret a l’Habitatge, i la Llei 2/2002 del 14 de
Març d’Urbanisme van entrar en vigor el 9 d’Abril del 2008 i el 21 de Juny del 2002
respectivament. Aquestes lleis van ser creades tot just quant va esclatar la bombolla
inmobiliaria.
La Llei Ómnibus farà que unes 80 propostes de Llei siguin aprovades sense que es puguin
debatre cada una d’elles. Les modificacions d’aquesta Llei no s’orienten a facilitar l’accés a
l’habitatge digne i evitar l’especulacio del sól.
Es parla, entre moltes, de revisar les següents modificacions:
- L’autorització se ser titular de més d’un habitatge de protecció pública.
- L’autorització als adjudicataris d’habitatge protegit a adquirir habitatges lliures.
- La possibilitat de reduir el termini de 30 anys per a que un HPO passi a habitatge lliure.
- La supressió de la llista única d’adjudicació d’habitatges de protecció, deixant que els
promotors ho puguin fer de manera autónoma.
- La supressió de l’obligatorietat de construir habitatges protegits en promocions de mes
de 5000 m2
- La supressió de l’obligatorietat d’equidistribució en el territori dels HPO per evitar la
creació de guettos.
- La supressió de l’obligatorietat de convocar anualment la Llei de Barris.
- La supressió de l’obligatorietat de participar en els costos d’implantació de transport
públic en actuacions en sól urbà no consolidat el en sól urbanitzable.
- La supressió de l’obligació d’executar les infraestructures de connexió en actuacions en
sól urbanitzable.
- La reducció al 15% lacessió máxima d’aprofitament en Modificacions de planejament.
- La supressió de l’obligatorietat de reservar HPO en municipis on no es delimiti sól
urbanitzable, o als de menys de 5000 habitants, que no siguin capitals de comarca,
amb escassa edificació els dos darrers anys, i que no es permetin més de 200
habitatges en sectors de desenvolupament urbanístic.
- La supressió de l’obligació de preveure 20 m2 de verd per cada 100 m2 de sostre
edificable en sól urbà consolidat en municipis on no es delimiti sól urbanitzable

-

La supressió del tràmit d’aprovació del tràmit d’aprovació de la Memoria Ambiental,
limitant-la a un informe específic a l’aprovació definitiva.
L’establiment d’una moraòria que prorroga la vigencia de les llicencies d’obres iniciades
fins al 2014.

Aquest últim escrit de la Llei Ómnibus es pot descarregar al Blog de l’Assemblea de Sant
Andreu. Es pot imprimir i presentar-ho com a al·legacions.

COMISSIÓ CULTURA
Informen del Cabaret que es farà a la Plaça Orfila el dia 18 de Juny del 2011 a les 20:00h.
S’informa que la Llei Ómnibus també afecta a la Cultura on també hi hauran retallades.

TORN OBERT DE PARAULA
1- S’informa sobre el recorregut que s’ha establert per la Marxa que anirà fins a la Manifestació
Unitària del 19 de Juny a la Plaça Catalunya, que serà:
- Santa Coloma – 15:00h
- Sant Andreu – 15:30h Plaça Orfila
- 16:00h Fabra i Puig/Meridiana ens trobem amb Nou Barris
- 16:30h Glòries – ens trobem amb Clot/Camp de l’Arpa, Verneda/Badalona i Girona.
- Arribar a la Plaça Catalunya cap a les 17:00h
2- Les al·legacions s’enviaran perque les persones puguin presentar-les el dia 17 de Juny a les
11:00h del matí al registre per intentar colapsar-lo.
3- Intervenció musical: Petit homenatge a la gent que penja els cartells per Sant Andreu. Canta
la cançó: “Tot explota, pr el cap o per la pota”.
4. El matí del 14 de Juny del 2011 gràcies als veïns i veïnes i la Plataforma PAH han aturat el
desnonament del Matías. 200 persones segons Tv3. Ha sigut un gran triomf gràcies a
l’Assemblea+PAH+500x20 de Nou Barris. S’ha demanat reunió urgent amb la Regidora de
Sant Andreu. No hi era i han baixat 2 persones de l’equip de la regidoria. Els han exposat el
tema i han quedat en reunir-se a la Plaça amb ells mateixos el Divendres 17 de Juny a les
10:00h. S’informarà si han pogut fer alguna cosa respecte les exigències de desnonaments,
política d’habitatge social a Sant Andreu,etc...
5, Tota la zona geográfica hi ha desnonaments com:
- Hospitalet: c/Terra Baixa,45
- Dijous 9:30h Sabadell/Canovelles – Narcís Monturiol, 6
- Parlar amb Comissió d’Acció per desplaçaments.
6- Només es queden 5 persones a l’Acampada de Sant Andreu per dormir. Es fa un sondeig de
persones que es quedin a la nit i al matí per no deixar sola les tendes.
7. Des de Cominicació ens fan saber que tenen 2 logos com a Assemblea d’Stap.
- El logo de Plaça Catalunya + una mà i un colom
- El logo de Plaça Catalunya + bandera de Sant Andreu
Es diu que potser s’hauria de treure “del Palomar” perque hi ha gent a l’Assemblea d’altres llocs
del districte no se sentin discriminats.
Un altre persona surt i diu que no veu la necessitat de tenir un logo propi com a Assemblea.
Un altre persona surt i diu que Sant Andreu no és un barri, que és un poble, i que dir-li barri
perque s’ha fet una divisió del centralisme que hi ha a Barcelona.
8- Hi ha 3 propostes per continuar les cassolades:
- Tots els dimecres a les 21:00h un cop per setmana.
- Seguir fent les Cassolades tots els dies.
- Enlloc de ½ hora, fer-ho ¼ d’hora.
La proposta queda al final així: Continuar aquesta setmana amb les cassolades com a forma
de donar suport a l’Acampada. A la propera Assemblea s’haurà de decidir de quina manera ha
de donar sortida la Cassolada.
Les Cassolades poden tallar les xerrades, per tant es demana reduïr-la ¼ d’hora durant
l’Acampada. Queda Aprobat.
9. Un home gran surt preguntant el per qué les AA.VV. es preocupen pel “tema” ara? Què han
fet? Què van fer? Lo que fa la gent és lo que val...no els partits polítics.

10- Es torna a parlar del “logo”. Canviar Assemblea, per St.Andreu Indignat. Es diu també que
sembla una bandera, no un símbol (el logo de l’escut)
11. En Genís surt i diu que les AA.VV. fan el que poden i el que han pogut fer sempre. Ara
vénen a l’Assemblea perque creuen que s’ha de fer, sigui desde aquí o a qualsevol altre lloc.
AA.VV.: Nord + Palomar  Convocatoria. Està aprovat un projecte de les casernes, però
noexisteix encara al campament. Dilluns 17:30h a Torres i Bages.
12- Pel tema del Logo. Es diu que no cal decidir ara. Es diu de saber què pensen a les altres
assemblees, barris i pobles.
13. Logo: L’escut de St.Andreu és història. No política. Tenim 5000 anys d’història.
14- A Igualada no es posa cap bandera enlloc en el Logo. Es posa un símbol de la plaça on
estan acampats (unes tisores)
15. D’ha de tenir paciencia amb el Logo. Es proposa que s’enviin propostes i idees i es pot
seguir treballant amb el Logo. Als diferents pobles han adaptat el símbol de la Plaça Catalunya.
16- Es felicita a la rapidesa d’avui per la urgencia dels fets (Acampada Ciutadella)
17. Des de Comunicació demanen de fer propostes ssobre el logo, perque sinó es quedaran
els mateixos Logos i les mateixes propostes. S’ha de tancar el tema: a les restes de pobles i
barris es fa servir el Logo de la Plaça Catalunya + símbols del Poble.
18- Finalment es vota una de les dues opcions proposades. Queda la del símbol de la Plaça
Catalunya + l’Escut de Sant Andreu de Palomar.
19. Per fer propostes de logos o de qualsevol altre cosa de mails,etc...fer-ho a:
- santandreucomunicacio(arr)gmail.com
20- Es demana paciencia a la gent que no coneix el funcionament de les Assembees. S’ha de
tenir lucidesa mental.
21. Es fa un recordatori de les coses que s’han dit a l’Assemblea.
22. L’home que ha parlat de les AA.VV. torna a agafar la paraula i apel·la a la feina de l’antiga
AA.VV. No han fet res independentment de la pràctica. Recolza a la gent que perque els seus
pares no han sabut acabar la feina del 68. La seva gratitud per la gent jove de tot arreu que
s’ha mogut.
23- Es recorda que la convocatoria d’anar al Parlament és una convocatoria pràctica per
demostrar el poder.
24- Recordatori a la gent que qui es quedi a dormir avui que ho digui.
25. A les 14:00h es segueix la concentració als ambulatoris amb el tema de les retallades de
sanitat, les AA.VV van a donar suport.

