
 
ACTA DE L’ASSEMBLEA DE SANT ANDREU  

 

Data: 16/08/2011 20:00 H – 65 ASSISTENTS 

 

ORDRE DEL DIA: 

 

1. Comissió Medi Ambient – Grup de treball de l’ hort urbà 

2. Grup de treball de la universitat indignada d’estiu 

3. Comissió de Sanitat.  

4. Monogràfic de Sanitat : les retallades 

5. Reunió Regidor districte de Sant Andreu de Palomar 

6. Comissió de Dinamització : una proposta metodològica per l’assemblea de Sant Andreu. 

( debat pendent per treballar a la propera assemblea ) 

 

 

1. Comissió de Medi Ambient i Grup de treball de l’hort urbà  

1.1 Proposta d’adhesió a la campanya pel tancament de la nuclear d’Ascó :  

Des de la Comissió de Medi Ambient es proposa donar suport com a Assemblea de Sant 

Andreu a la campanya de la plataforma Tanquem les Nuclears per a la NO renovació del 

permís d’explotació de la central nuclear d’Ascó (Ribera d’Ebre) . 

                                                       ( http://tanquemlesnuclears.org/ ) 

Acordem adherir-nos i donar-hi suport 

1.2 Grup de treball de l’hort urbà  :  

      Des de la Comissió es proposa trobar-nos les persones interesadse en forma part de l’hort 
urbà i treure pedres i males herbes. Es proposen les següents dates : 

- 16 ,17 i 30 de setembre a la Gordi per parlar-hi. 

- 01 i 02 octubre per treballar l’hort 

      Es necessita material per netejar ( pics, pales, tenalles, esporgadora amb motor… ) 

 

 

 

    



 

2. Grup de Treball universitat indignada d’estiu 

 

El propòsit és l’organització d’activitats en el marc del desenvolupament del projecte de la 

UI15ME, que neix com una iniciativa col·lectiva i comunitària desenvolupada per les assemblees 

de vil·les i barris de l’àrea de Barcelona amb la voluntat d’organitzar tot un seguit d’activitats i 

formatives al voltant d’un seguit de temes amb la finalitat de generar una important massa crítica 

entre les veïnes i veïns dels nostres barris i vil·les.  

El projecte es desenvoluparà entre els dies 1 i 10 de setembre per les places de les nostres  

vil·les i barris 

Les reunions de la Universitat Indignada 15M d’Estiu de totes les assemblees que participen: 

- Durant tot el mes d’agost els divendres a les 18 hores al monument de Francesc Macià de Plaça 

Catalunya 



 

 

Programació Proposada : 

Reunió grup de treball UI15ME Sant Andreu 
 
Dimecres 31 AGOST  
 
Acte Inagural 
Lloc: Plaça Catalunya  
 
18:30 – 20:00 
 Xerrades Mirem Etxezarreta, Ada Colau i Vicenç Navarro (per confirmar) 
Lloc: Plaça Catalunya 
Descripció Mirem Etxezarreta: Impactes que tenen en les economies familiars les decisions 
preses per uns governs que estan doblegats als mercats. Ada Colau: Casos pràctics de la crisis, 
més concretament de com afecten a les famílies, tot mostrant els casos dels impagaments 
d’hipoteques i els desnonaments que això provoca Vicenç Navarro: Polítiques econòmiques que 
estan portant a terme els governs respecte al deute i l’evolució dels mercats 
 
20:00 – 21:00 
 Combat poètic contra l'apatia 
Lloc:  Plaça Catalunya  
 
21:00 – 22:00 
 Alguna altra cosa, performances? 
Lloc : Plaça Catalunya  
 
 
 
 
 
 
 
 





Dijous, 1 de setembre 
 
19:00 – 21:00 
 Plans locals de transició 
 
Descripció Plans de Transició: "les coses no canvien en un dia, però depèn de nosaltres que un 
dia comencin a canviar" Ens inspirem en les Transition Towns http://www.transitionnetwork.org/ 
orientades a combatre des de la població autoorganitzada el pic del petroli i el Co2. Des de fa una 
anys ha nascut un moviment que actualment aplega 9000 barris i pobles a la Transition Network. 
La gent fa una assemblea i planteja què pot fer cadascú i cada col·lectiu social (llars, pageses, 
treballadores, entitats, escoles,, empreses, administracions...) per aconseguir que en 10 anys el 
barri / poble hagi reduït dràsticament el consum d'hidrocarburs. En el procés del 
http://www.BarcelonaConsensus.org estem començat a aplicar aquesta experiència per tal que les 
assemblees posin en marxa Plans de transició http://consensus.nova.cat/ca/cercles-de-transicio 
sobre qualsevol dels més de 30 objectius de les 7 transicions per fer un món habitable per a 
tothom, i creiem que pot ser un dels camins de les assemblees del 15M per incidir en la 
transformació social. 
 
Divendres, 2 de setembre 
 
15:30 – 20:30 
Convocatòria del 2 de setembre per la Sanitat 
Lloc: concentració a pl.orfila per marxar cap a l'institut català de salut - Sant Andreu (mapa) 
Descripció: http://assembleastap.files.wordpress.com/2011/06/catalunya-mou-te-02-09.pdf 
RETALLADES HORES D’ARA: - Tancaments de les Urgències Nocturnes als Caps dels Barris i 
centralització en un de sol (Cap de Sant Andreu) - Disminució d’especialitats que farà que l’usuari 
hagi de traslladar-se a un altre centre segons cada dolença específica. - Tancaments llits 
hospitalaris, de UCI i de plantes senceres d’hospitalització amb augment del temps d’espera a 
urgències. - Tancaments de quiròfans de tarda, no només d’intervencions no urgents (cataractes, 
hernies, galindons), sinó també cirurgies com les cardíaques. - Reducció anual d’intervencions 
amb pròtesis. - Tancament Urgències de L’Hospital de L’Esperança - Retalls en proves 
diagnostiques (Rxc, analítiques, TACs, mamografies) i possible externalitzacio serveis públics 
actuals. - Cessió d’infraestructura publica per fer activitat les mútues (Llei OMNIBUS). - 
Reutilització material sanitari (esterilitzacio). AIXO AFECTA A L’USUARI AMB: - Allargaments llistes 
d’espera que poden acumular fins a 8 mesos als que ja patim hores d’ara. - Retallades en 
materials sanitaris per l’hospitalització del malalt. - Control mes estricte de la medicació. - Retalls 
en personal sanitari que minvaran la qualitat assistencial (no contractació de personal suplent que 
hores d’ara ocupava places estructurals –fixes-) 
 
Dissabte, 3 de setembre 
 
11:00 – 13:00 
 Alimentos y especulación - Felipe Aranguren 
Lloc: Plaça Orfila  
Descripció. Con una breve introducción sobre el negocio alimentario mundial la charla se centra 
en los fondos de inversión que especulan con la carestía de alimentos y que producen alzas en 
los precios, lo que agrava aun más el problema de la alimentación, sobre todo en los países más 
deprimidos. También tratará de las compras masivas de tierras que se están produciendo. Los 
fondos de inversión y los hedge founds son en gran parte meros especuladores, sin intención de 
usar las materias primas que compran, ya que revenden al alza. 
 
13:00 – 14:00 
Debat 
Lloc : Plaça Orfila 
 
 



 
14:00 - 15 :00 
Dinar popular 
 
18:00 – 20:00 
Aspectes pràctics de les TIC - seminari pràctic 
Lloc : Biblioteca Can Fabra?  
 
Descripció : Organitza: Comissió de Comunicació Pendent de confirmar l'espai. Estructura bàsica 
d'un registre a una web, fòrum, servei per a la creació d'una compte. [ Referència a teoria TIC 1 
(Seguretat!) ]. Exemples: Crear compte google, crear compte n-1, crear compte wordpress. Ús del 
blog - Com visitar el blog, què em permet consultar? - Com passar document a PDF - Com pujar 
un document al servidor-web de wordpress - Com editar la pàgina de la comissió (pujar actas i 
text) - Com penjar un article. Consideracions (text, imatge, vídeo). Característica 'Read more' 
Eines de Google. Com crear/gestionar/utilitzar... - El mail: etiquetes, filtres, opcions (facilitar la 
tasca) - Google Calendar de la comissió - Document de text, taula - Google groups. Èmfasi: 
google groups no és un mail de contacte! Ús de facebook i twitter Referència a teoria TIC 1 i 2 
(Seguretat i perill) - No tinc massa idea -.- Eina alternativa: n-1 - Per què? Referència a teoria TIC 
1 (Seguretat, xarxa autogestionada) - Què hi ha? Quines limitacions té de moment?  
És moment de practicar*. Tècniques/filosòfiques/legals es reserven a l'altre espai (benvolguts 
siguin els suggeriments *Primer praxis i després 'teoria' per què? Ha sorgit així, però penso que 
està bé perquè hi ha gent que no vol entendre res, simplement saber com es fa i prou. Tot i que ja 
creem el clima de curiositat :D 
 
22:00 – 23:00 
Videofòrum - película sorpresa 
Lloc : Plaça Orfila 
 
Diumenge, 4 de setembre 
 
11:00 – 13:00 
La vivienda (ejecución hipotecaria, concurso y derechos de ocupación) (Comissió jurídica 
Acampadabcn) 
Lloc : Plaça Orfila 
  
13:00 – 14:00 
 Debat 
Lloc : Plaça Orfila  
 
14:00 
 Dinar popular 
 
19:00 – 21:00 
 CONCRETAR MÉS - Xerrada Gènere i Treball 
 
 
Dilluns, 5 de setembre 
 
Reunions Comissions ASTAP 
Fechalunes, 5 de sep de 2011 
 
 
 
 
 
 
 



Dimarts, 6 de setembre 
 
18:00 – 19:00 
 Facilitació de diàlegs i democràcia - Martí Olivella 
Lloc : Plaça Orfila  
Descripció : Facilitació de diàlegs i democràcia : "Votar és la guerra per altres mitjans, amb 
vencedors i vençuts. Ens cal practicar la deliberació, tot escoltant arguments, per aconseguir 
construir el màxim grau de consens possible, imprescindible per afrontar els reptes d'una societat 
complexa" Hem d'aconseguir unes assemblees amb uns procediments que permetin a tothom 
expressar i modificar les visions... quan som molts, tenim poc temps i molts temes a tractar. 
Podem fer un exercici sobre com triar un possible objectiu d'un Pla de Transició, o sobre quins són 
els 3 temes clau per incidir en les eleccions del 20N...  
 
19:00 – 20 : 00 
 Intercomissions 
 
20:00 
 Assemblea STAP 
Lloc : Plaça Orfila 
 
Dimecres, 7 de septiembre 
 
19:00 – 21:00  
 NO CONFIRMAT - Seminari Taifa 
 
23:00 – 23:30 
 NO TÉ LLOC - Conceptes bàsics TIC i Aplicacions - Pedro Vílchez 
Descripció: Redactaré Programa. Col·laboren: Lluís i Alejandro 19 - 20 >> Xerrada 20 - 21 >> 
Dubtes Conceptes bàsics TIC i Aplicacions  
 
23:30 
 NO TÉ LLOC - Essències i Seguretat a les TIC - Pedro Vílchez 
Lloc : Plaça Orfila  
Descripció : Essencial i Seguretat. Redactaré Programa. Col·laboren: Lluís i Alejandro 17.00 - 
18.00 > Xerrada 18.00 - 19.00 > Dubtes 
 
Dijous, 8 de setembre 

 
19:00 
 En defensa del decreixement (Enric Duran) 
 
Divendres, 9 de setembre 
 
19:00 – 21:00 
 La policia del segle XXI (Josep Jover) 
LugarLa Gordi? 
Descripció : Cómo actuar ante la poli y como exigirles nuestros derechos. Qué pueden y qué no 
deben hacer, qué principios les deben gobernar, etc... 
 
23:00 
 cineforum - en transición 1.0 
Descripció : En transicio ya se muestra el dia despues: que tal esta? 
http://takethesquare.net/2011/08/17/spanishrevolution-documentary-about-the-indignant-15m-
movement/  
 



Dissabte, 10 de setembre 
 
11:00 – 14:00 
 Taller teòric-pràctic sobre noviolència i desobediència civil. Escola de Cultura de Pau. 
Lloc : Can Fabra 
Descripció : Pendent de confirmar Can Fabra 
 
17:00 – 18:15 
 SEMICONFIRMAT - Crisi energètica i pic del petroli (Juan Martínez ) 
Lloc : Plaça Orfila *** 
Descripció : Profesor de la Càtedra Unesco de Sostenibilidad de la UPC, y del Departamento de 
Ingeniería Eléctrica de la UPC. 
 
18:15 – 19.30 
 Barcelona en transició - Alejandro Fernández i Antonio Scotti 
Lloc : Plaça Orfila  
Descripció: El movimiento de Transición busca enfocar a soluciones positivas y locales para ir 
desde la dependencia del petróleo hacia la resiliencia local y un mundo renovado. Ponents: 
Alejandro Fernández (Barcelona en Transició) y Antonio Scotti (Profesor de Permacultura) 
Información: La Transición es la evolución de nuestra sociedad desde un presente que depende 
de los combustibles fósiles, el consumo desaforado, la destrucción del Planeta y las 
desigualdades entre los pueblos, a otra realidad deseable basada en la localización de la 
producción, el uso de la energía y los bienes que se pueden obtener de manera sostenible de 
nuestro Planeta, la preeminencia de la colectividad, la recuperación de las habilidades para la vida 
y la armonía con el resto de la Naturaleza. 
 
19:30 – 20:30 
 Debat entre els assistents 
Lloc : Plaça Orfila ***  
Descripció : Preparar preguntes dinamitzadores!! Moderador: Comissió de Medi Ambient ASTAP 
 
20:30 – 21:30 
 Videofòrum: "In transition 1.0" 
Descripció : http://vimeo.com/14242311 "In Transition 1.0” es la primera película detallada sobre 
el Movimiento de Transición filmado por l@s que lo conocen mejor, l@s que están haciendo que 
suceda sobre el terreno. El movimiento de Transición es un movimiento positivo, enfocado en 
buscar soluciones, viral y divertido. Una oportunidad histórica para construir un mundo renovado. 
“In Transition 1.0” es fruto de la compilación de más de 100 cintas enviadas desde distintas 
Iniciativas de Transición de todo el mundo.  
 
21:30 – 22:30 
 Sopar i teatre 
Lloc : Plaça Orfila 
Descripció: Sopar on cadascú porta alguna cosa i els de la comissió de cultura representaran una 
obra de teatre curta ( “ La caputxeta vermella i els lobbys ferotges “ ) 
 

***   El dia 10/09 coincideix amb actes previstos per l’AVV de palomar a Pl Orfila degut a la 

festivitat de la Diada de Catalunya, pel què es proposa que la universitat indignada canviï la 

ubicació i es faci a can Fabra. 

 

 

 

 



 

3. Comissió de Sanitat 

 3.1 Recollida signatures : La Selva degut a la retallada sanitària, al tancament nocturn 

d'urgències a poblacions com Anglès, Arbúcies, Breda o Hostalric tindran un impacte enorme, 

donades les condicions geogràfiques de la regió. 

 

3.2 Des de la PUHC (Plataforma d´ Usuaris i Hospitals Catalans) fan una convocatòria 

d’acció unitària en contra de las Retallades para el 2 de Setembre. Es queda a la Pl. Orfila a les 

15:30  per anar totes juntes amb el metro fins a l’Hospital del Dos de Maig. Allà començarà la 

manifestació 

 

  

 
 

S’ha quedat per encartellar els cartells de la mani de sanitat aquest dos dies: 

 

- Dijous 20 h Pl Orfila 

- Dimarts 30 d´agost a les 19h a la Pl. Orfila 

 

4. Monogràfic de Sanitat : les retallades 

Assisteix un company de Poble Nou per explicar el fet que comporta les retallades de sanitat. A tall 

de resum això implica : 

- 22 centres d’urgències tancades ( 16.00 persones sense urgències ) 

- ( Co ) Prepagament : taxa per assistència mèdica 

- 150000 h menys d’ambulàncies que estan disponibles 

- Tancament Urgències 2 de Maig, Esperança i Centre Salut mental fòrum.  

- Centre fòrum de salut mental : tancament de 32 llits de llarga estada 

 

 



 

5. Reunió Regidor districte de Sant Andreu de Palomar 

Arrel de les gestions realitzades per la sol·licitud d’espais en el centre Cultural can Fabra 

per a les activitats previstes de la universitat indignada, amb la directora del Centre Pepa Velasco i 

el tècnic del districte Iván González, aquest últim transment el desig del regidor de tenir na reunió 

amb 3 membres de l’ASTAP per parlar del tema espais i també de la resta de relacions 

institucional amb l’ajuntament.  

La reunió que proposa seria pel 23 agost / 11 a les 19:30 en la seu del districte de pl Orfila. 

 

Respecte aquesta qüestió, s’obre torn obert de paraules per consensuar que fem devant 

d’aquesta proposta:  

 * Ocupem, no demanar espais 

* Perquè ens hem de reunir a l’ajuntament i no poden venir ells a Pl Orfila quan fem assemblea  

* Sí, però quin espai podem tenir per preparar universitat indignada.  

* que no condicionin des de l’ajuntament que siguin 3 persones les que vagin a parlar amb regidor 

* Es pot facilitar accedir a espais públics amb NIF que et demanin però no anar a negociar amb el 

poder polític 

* No pujar a l’ajuntament, sinó que si l’interessa a l’ajuntament que baixin ells a assemblea a parlar 

amb el poble. Fer contramail per veure si ens deixen espai. Per parlar encara és aviat. 

* és la típica tàctica de l’ajuntament per portar-nos al seu terreny 

* No fer una reunió ideològica o institucional, sí per parlar de temes com penjar pancartes, que no 

treguin cartells informatius de les places, que ens respectin, recordar-lis qui som. 

* Es pretenia invertir la pilota, que ens cedeixin l’espai però sense arribar a negociar res amb ells. 

* Són espais que són del poble i no de l’ajuntament. No els hem de demanar 

* L’AVV nord ofereix espai ( 60 m2 ) 

* Per demanar espais es por fer inscripció a l’ajuntament de manera individual o per associacions ( 

no en nom d’assemblea ). 

* Anar persones individuals a gestionar el tema espais, amb NIF personal o d’entitat. Si volen  

quelcom d’assemblea que vinguin a parlar amb el poble. 

* Si algú fa la demanda al districte a nivell individual, aquesta persona serà la que constarà com a 

interlocutora, a títol propi, i no com assemblea. 

* S’hauria de definir en assemblea l’ocupació ( o no ) d’espais públics 

 

ACORDEM : 

- La Universitat indignada, a títol personal, gestionarà espais per dur-la a terme amb el 

districte. No en nom de l’assemblea  

- Si volen comunicar des del districte quelcom a assemblea, que ho facin baixant a la 

plaça. Si no és així, no tindrà cabuda. 



 

6. Comissió de Dinamització : una proposta metodològica per l’assemblea de Sant Andreu. 

Entrega de documentació sobre proposta de l’organigrama de funcionament assembleari i full 

explicatiu adjunt. Per falta de temps no es debat en aquesta assemblea. 

A través d’aquest document, es poden fer les esmenes que calguin i aportacions per treballar-ho 

en la propera assemblea.  

Debats pendents de treballar a la propera assemblea  

1. Organització Interna :proposta de la comissió de dinamització 

2. Organització externa : proposta de l’assemblea de Sants. 

 

S’acaba l’assemblea a les 22:00 h  

 

Convoquem la propera assemblea: 30 d´agost a les 20h a la Pl. Orfila. 


