
Acta de l'Assemblea de St Andreu de Palomar – 25 octubre 2011

Es presenten i acorden els continguts de l'Assemblea per avui. A les 20h l'assistència és de 42 persones, a 
les 21h de 65.

• Comissió d'Acció

Han estat fent pancartes per penjar als balcons que es reparteixen per a qui vulgui cada dimarts a 
l'Assemblea. Els dimecres de 18.30 a 20h es fan a La Gordi.

• Comissió de Sanitat

Associació Retorn: es va fer una reunió amb partits polítics, a la que no van assistir ERC i CiU que van dir 
que no havien rebut la convocatòria a temps. Es convocarà una altra reunió.

Hospital Vall Hebron: el 21 oct al voltant de 400 persones van assistir a la convocatòria. El gerent no es va 
presentar i es va quedar pel 24 oct a la tarda, on el gerent va rebre un grup reduït de persones i va fer un 
document, on exposà que no es tancaria l'Hospital els 3 dies anunciats. Aquest document es penjarà a la 
web de l'Assemblea. Es fa convocatòria pel 31 oct a 11h per vigilar si no es tanca.

• Informació sobre la coordinació de barris i pobles

El 21 oct es va celebrar la trobada a Pl. Orfila a la que van assistir 12 Assemblees de barri. Les Comissions 
de Pl. Catalunya i altres plataformes no van assistir. Es va acordar seguir treballant amb els que vinguin.
Tema Mecanismes d'Emergència: cada Assemblea designarà un enllaç extern per tal de comunicar-se amb 
les altres grups de forma ràpida. 
S'ha format un grup “anti-bloqueig” que es reuneix a La Rimaia el 28 oct. 
La propera trobada s'ha convocat pel 4 nov a l'Edifici 15-O de Nou Barris, on es proposaran possibles 
accions. De l'Assemblea hi assistiran: Carlos, Alberto i Enrique. 

• Informació sobre L'Harmonia

En reunió amb aquesta Federació de 14 entitats de St Andreu es va acordar que l'Assemblea s'integraria a 
la Federació. S'espera resposta sobre la utilització de locals de la Fabra & Coats per part de l'Assemblea, 
abans del 20 nov. Es pot consultar informació a la web de L'Harmonia i de l'Assemblea. 

• Informació del Grup de Treball del 20 novembre

El Grup informa de la proposa d'organitzar 2 xerrades: El sistema electoral i Democràcia representativa vs 
participativa; i les següents accions:
Ocupar Pl. Orfila  2 caps setmana (dv tarda, ds i diumenge) anteriors al 20 nov, fent-hi taules informatives i 
xerrades sobre temàtiques a proposar per l'Assemblea: “L'Altra Campanya”. (S'acorda per consens).
Recuperar les cassolades fins el 20 nov: els dm a les 20h prèvies a l'Assemblea. (S'acorda per consens).
Donar suport a un grup de Guerrilla de la Comunicación.

Torn de paraules, propostes:
Fer una pluja d'idees sobre eixos temàtics de “l'Altra Campanya”: economia, sanitat, etc.
Fer cuina a Pl. Orfila si hi ha prou gent.
Acollir a altres barris que vulguin estar a l'ocupació de Pl. Orfila.
Fer acampada a Pl. Orfila. Es desestima.

• Comissió de Suport Mutu

Informen que el 21 oct es va aturar un altre desnonament a la Trinitat: aplaudiments del respectable.
S'ha posat una 2ª al.legació al Districte sobre les multes imposades a dues persones de l'Assemblea per 
penjar cartells al carrer. S'acorda persistir en la campanya per a que es retirin les multes. 



Tema propostes sobre lloc per fer les Assembles:
Al local dels Diables.
A l'estació de metro Onze Setembre.
A Pl. Orfila, al menys fins el 20 nov encara que faci fred (S'acorda per consens).
Es comenta que a la Fabra & Coats hi ha una porta de ferro que es tanca a la nit i que s'hauria de demanar 
la utilització al Districte.

• Comissió de Dinamització

Es recorda la importància del compliment dels procediments i horaris en les assemblees.
Es proposa constituir un grup de treball per dinamitzar l'assemblea.

• Informacions sobre la Festa Major

El 3 desembre a la Carpa de les Festes Alternatives: 12h Conta contes
14h Dinar popular
17h Video fòrum: grup Interferencies.
20h Cabaret (pendent d'espai)

El 4 o 7 desembre a l'Ateneu St Andreu: 17h Taula rodona (per confirmar). 
El 6 des: “CercaCrisis” corre-calle de casserolada (per confirmar).

• Comissió de Comunicació

Trobada el 31 oct i 1 nov de barris i pobles.
Proposta de crear un grup per “affaires exteriors” per a comunicació amb altres assembles, etc.

• Tors obert de paraules

Propostes per debatre en una pròxima Assemblea: 
Aconseguir un megàfon i equip de so per a l'Assemblea.
Contactar petits comerciants per a que col.laborin en fer difusió de les activitats de l'Assemblea.
A les assemblees, fer 1h dedicada a informació i 1h a debats en dos blocs un seguit de l'altra.
S'informa sobre la situació d'acord entre els Indignats de Terrassa i el seu ajuntament.
El dilluns 31 oct es necessita portar una porta o tableru gran a La Gordi.

L'Assemblea acaba bé a les 21.58h.


