
ACTA ASSEMBLEA 28/06/2011 
 
Comença l’Assemblea de persones Indignades de Sant Andreu amb una asistencia 
aproximada d’unes 160 persones. 
 
Es passa a llegir l’Ordre del Dia que és: 
 
COMISIÓ D’ACCIÓ 
COMISIÓ D’EDUCACIÓ 
COMISIÓ DE CULTURA 
COMISIÓ DE CONTINGUTS 
COMISIÓ DE DINAMITZACIÓ 
COMISIÓ DE GESTIÓ ECONÓMICA 
COMISIÓ DE SUPORT MUTU 
COMISIÓ LABORAL 
COMISIÓ DE SALUT 
COMISIÓ DE GÈNERE 
BARRIS I POBLES 
PROPOSTES DE FUTUR 
SÍRIA 
TORN OBERT DE PARAULES 
 
S’aprova l’Ordre del Dia 
 

COMISIÓ D’ACCIÓ 
 
Es fan una serie de propostes d’Acció cap a l’Assemblea: 
- Una Manifestació a Madrid, la qual és Internacional, el 23 de Juliol. S’ha pensat a llogar un 
autocar per que hi vagin les persones interesades a anar a aquesta manifestació. Es preten 
organitzar aquest autobús per un preu d’uns 29 euros per cap. L’autocar marxaria cap a les 
22:00h del 22 de Juliol i arribaria cap a les 7:00h del matí a Madrid. 
- Marxa en bici (Trinitat) 6:05 en bici. Es necesita menjar, recanvis de bici... 
- Diumenge 3 de Juliol a les 18:00h a la Plaça Orfila es fará un Taller de Pancartes per 
distribuir-les per les places de Sant Andreu que servirà per visivilitzar el Moviment, més enllà de 
l’Acampada de Sant Andreu, i més enllà de l’Acampada de Plaça Catalunya. EL MOVIMENT 
NO S’ACABA! 
- Punt d’Informació permanent a la Plaça Orfila, per visivilitzar el Moviment, fer d’enllaç de les 
Comisions i col·lectius. S’ha de madurar la idea. 
  
COMISSIÓ D’EDUCACIÓ 
 
- Faran un dossier per abordar les problemàtiques i fer accions més informades. 
- Proposen que el mes de Juliol segueixin les Assemblees, però que a l’Agost es faci un “parón” 
fins al Setembre. 
 
COMISIÓ DE CULTURA 
 
- Diumenges d’Art: Manifestacions Culturals i Artístiques que s’iniciaran al Setembre. 
- L’1 de Juliol és el Canvi d’Ajuntament a Barcelona. Es proposa anar a Plaça Sant Jaume per 
donar literalment l’esquena a l’Aluntament, posant-se esparadraps a la boca. Acte Pacífic. 
- El 21 de Juliol es fa l’Aprovació de les Retallades. Es proposa fer una processó vetllant els 
morts (els morts en aquest cas serien: escoles, centres sanitaris, patrimoni públuc...), portant 
espelmes, i deixar-les a llocs concrets. 
- Al Setembre, tornant de les vacances: es proposa que es faci una activitat d’Estampació de 
Samarretes amb eslògans sarcàstics. 
 



COMISIÓ DE CONTINGUTS 
 
- El 4 de Juliol es volen presentar uns Objectius Concrets basats en el document de 
l’Acampada de Santa Coloma, però amb aportacions de la gent de la Comisió de Continguts. 
La Comisió demana una aportació de suggeriments per acabar de concretar els Objectius 
Concrets. 
NOTA:  Només és un esborrany, qualsevol persona pot aportar el seu granet de sorra per 
cambiar “cosetes” del text. Aquest text és orientatiu: el podem fer a la nostra manera. 
El text és es troba aquí: 
 
http://assembleastap.files.wordpress.com/2011/06/document-santa-coloma-3.pdf 
 
- Es fa un agraïment als Geganters de Sant Andreu, que han cambiat el seu lloc 
d’assaig per permetre l’Assemblea. 
 

COMISIÓ DE DINAMITZACIÓ 
 
- S’han fet un seguit de bústies  per recollir l’opinió de la gent.S’han fet perque no som tothom a 
les Assemblees. S’han fet pels que no saben utilitzar les noves tecnologies, o els que estan en 
contra de les decisions preses a l’Assemblea. Es demanen voluntaris per que s’enduguin les 
bústies i les portin a llocs on hi passi molta gent, i es responsabilitzi de la recollida dels 
documents que hagin posat a la bústia. 
- Per tal que l’Assemblea sigui més dinámica, es realitza uns plafons informatius  que serviran 
per posar convocatòries importants d’altres llocs. Aquestes convocatòries ja no s’hauran de dir 
a l’Assemblea. 
- Des de Plaça Catalunya es llença una proposta de debat sobre el funcionament de les 
Assemblees. Es  fa la pregunta de: “Com millorar els dèficits democràrics de l’Assemblea?” 
S’ha de pensar sobre el tema? S’ha de treballar el tema. I s’han de portar propostes per 
properes assemblees. 
- Hi ha 2 preguntes més sobre funcionament. Aquestes propostes també benen de Plaça 
Catalunya, i s’han de treballar i discutir entre les Comissions per les properes assemblees. (són 
com si diguéssim: FEINA A FER). Aquestes qüestions són:  

1- Propostes comunes com a Assemblees de Barri/Poble? 
2- Propostes d’Accions que volem fer en 3 o 6 mesos en endavant (de cara a la tardor), 

per mirar de fer alguna cosa sonada. TARDOR CALENTA.  
 

COMISIÓ DE GESTIÓ ECONÓMICA 
 
- L’Assemblea passada es va dir que es tenien 549 euros, però realment en tenim uns 600 
euros aproximadament. S’han gastat diners, i ara en tenim 560,5 euros. 

 
COMISSIÓ DE SUPORT MUTU 
 
- El 17 de Juliol es farà un Mercat d’Intercanvi d’11:00h a 14:00h a la Placa Orfila. S’anima a 
participar-hi 

 
COMISIÓ LABORAL 
 
- Diuen que són poca gent i que estan arrencant. 
- Es vol fer una xerrada explicativa de l’última reforma laboral i les politiquees laborals que 
s’acosten. Falta definir-ho. 
- Es repartiesen octavetes de la Trobada de Treballadors/es i empreses en Lluita. 2 de Juliol: 
coordinació de treballadors en lluita a Plaça Catalunya. 



 
COMISIÓ SALUT 
 
- Es reuneixen dimecres 29 de Juny a es 18:30h a la Plaça Orfila 
- El Dimecres 29 de Juny a les 18:30h a l’Auditori, es fa la Xerrada a Can Fabra de: "La salut. 
Un dret irrenunciable davant les retallades." 

- Es fan concentracions els Dimecres al CAP Meridiana 
- Es diu el tancament del CAP Torre Baró. 
 

BARRIS I POBLES 
 
Des de l’Assemblea de Barris i Pobles es fan una serie de preguntes on les Assemblees 
haurien de treballar. Aquestes són: 
 
- Com ens hauríem d'organitzar els barris entre si?  
- Com es pot millorar la participació assembleria  i la adhesió de més persones a les 
assemblees de barris i pobles? 
- Quines propostes i/o accions són comunes a tots e ls barris i per tant necessitarien ser 
tractades més colectivament? 
- Com pensem que el moviment hauria d'enfocar els p ropoers 3-6 mesos  i quines 
accions s'haurien de anar treballant cara a la tard or?  
 
Es va fer a l’Assemblea de Barris i Pobles un torn per veure quines Assemblees havien pensat 
en el tema. L’Assemblea de Sants portava una proposta que es recomana de llegir: 
 
Proposta de coordinació general del moviment del 15 M 1 

La següent proposta té com a objectiu desplaçar la centralitat política 
que fins ara ha tingut Plaça Catalunya en l’organització del moviment 
del 15M, i caminar cap a una coordinació general que garanteixi la 
democràcia directa i l’assemblearisme en la nova re alitat 
territorial del moviment . 
Per tant, aquesta proposta busca reconéixer i garantir l’autonomia 
de les assemblees territorials del moviment, i alhora dotar-les de 
força conjunta per afrontar reptes generals. 
1. La coordinació general del moviment serà de base  territorial 
- Formada per 2 delegats/es de cada assemblea territorial , 
revocables, rotatoris, amb mandats determinats. Al barcelonés, 
de 23 assemblees de barri. 
- A més, donat que hi ha tasques que excedeixen la disponibilitat 
de les delegades territorials, a la coordinació general hi haurà 1 
delegat/da de les comissions tècniques (extensió, 
comunicació, difusió…) nascudes de l’acampadabcn. S’haurà de 
determinar quines. 
- A més, donat que hi ha assemblees no territorials que 
treballen aspectes específics i importants del moviment 
(feminisme, educació, sanitat, aturats, migracions…), aquestes 
assemblees tindràn 2 delegats amb les mateixes condicions 
que les territorials. S’haurà de determinar quines. 
Aquesta Coordinació es reunirà cada 15 dies. 
La seva composició, com en general tota la proposta, és de caràcter 



temporal (6 mesos). Després s’analitzarà si els reptes del moviment 
exigeixen noves solucions organitzatives; si els territoris ja no 
necessiten comissions tècniques a la coordinació; si les assemblees 
específiques s’han dissolt als territoris, o no, etc. 
2. L’assemblea general del moviment 
La coordinació general tindrà la potestat de convocar assemblees 
generals a les places cèntriques de Barcelona, sigui Plaça Catalunya o 
no, per tal que aquestes assemblees generals siguin les que adoptin 
1 Aquesta proposta s’ha fet, des de l’Assemblea de Sants, a la Trobada de Barris del 26 de 
maig del 2011. Com a tal, és una proposta per les 23 assemblees territorials del barcelonés. 
S’haurà de parlar si serveix també per a la resta d’assemblees de barris i pobles catalans. 
les decisions polítiques i estratègiques importants pel conjunt del 
moviment. 
A les assemblees generals del moviment, així mateix, serà l’espai on 
proposar, discutir, aprovar i crear comissions temporals per 
esdeveniments concrets, com han estat les Comissions del 14 i 15 
J, la del 19J, i podrà ser la del 20Juliol. 
3- Altres coordinacions 
El moviment és multiforme, plural i extremadament ric. Les 
coordinacions que ja es produeixen entre les diferents realitats, 
encara que no tinguin caràcter general, també són positives. 
Així, com ja succeeix, comissions temàtiques d’assemblees de barri 
(per ex: habitatge) es reuneixen amb comissions similars d’altres 
assemblees o amb plataformes específiques del tema. 
També es suggereix que les assemblees de barri o poble convidin 
assamblees germanes a les seves assamblees. Així s’establirà una 
coordinació més quotidiana, que reforci i teixexi des de la base el 
moviment. 

 
NOTA: Només és una proposta, qualsevol persona pot aportar el seu granet de sorra per 
cambiar “cosetes” del text. Aquest text és orientatiu: el podem fer a la nostra manera. 
 
- El 10 de Juliol del 2011 al Parc de la Ciutadella a les 17:00, serà la nova Assemblea de Barris 
i Pobles. S’ha de decidir qui va de Sant Andreu. 
- Es planteja crear una nova Comisió d’Extensió per la comunicació amb Catalunya/Barris i 
Pobles. 
 

PROPOSTES DE FUTUR 
 
- Per la Sagrera hi ha des de fa temps uns terrenys desocupats de fa anys. La idea és 
d’ocupar-los per fer un Hort Comunitari. La idea es traspassa a la Comisió d’Acció. A qui li 
enteressi el tema, el Diumenge 3 de Juliol a les 20:00h es parlarà del tema a la Plaça Comerç. 
 
- Un tema de debatre a l’Assemblea podría ser el futur del Moviment dels Indignats encarat dins 
d’un partit polític. Seria un debat enriquidor i interessant a debatre. 
 

SÍRIA 
 
L’AA. Sirio-Catalana,SODEPAU estan en suport amb el Moviment dels Indignats de tot arreu i 
igual que els Indignats amb ells. Han estat treballant a Plaça Catalunya en diferents àmbits. 
 



- El 3 de Juliol del 2011 hi haurà una manifestació a la Plaça Catalunya a les 12:00h, i 
demanen la máxima participació en contra de la situació actual a Síria i donar veu als sense 
veu. 
- Es llegeix el Manifest 
 
 
 
Solidaritat amb la revolució siriana per la llibertat i la democracia 
 
Ja fa més de tres mesos que el poble sirià s’ha alçat pacíficament per demanar  
llibertat i democracia al seu país. Aquestes protestes pacifiques uniesen el 
poble per sobre de les diferencies religioses o ètniques. 
El govern sirià està massacrant els participants en les protestes contra la 
dictadura. La repressió és ferotge i els morts ja es compten per milers. Victimes 
que lluitaven per la llibertat i per acabar amb un règim dictatorial. 
El país ha estat governat per lleis marcials i per un partit únic que s’ha 
encarregat d’enriquir el seu entorn proper a la base de corrupció i repressió a 
qualsevol disidencia. 
Davant d’aquests fets tan greus: 

- Condemnem la brutal repressió que està exercint el govern sirià contra 
la seva població. Cap govern pot ofegar en sang les legítimes 
aspiracions populars a la demicràcia, la justicia social i el respecte dels 
drets humans. 

- Deninciem els governs català, espanyol I de la resta de països de la 
Unió Europea per la política de doble tracte amb les revoltes populars i 
exigim que aquests governs aïllin políticament i econòmicament a la 
dictadura de Síria, igual que, d’altra banda, s’hauria d’haver fet fa molt 
de temps amb l’Estat d’Israel, i s’hauria de fer avui amb els governs que 
massacren a les seves poblacions. 

- Reafirmem la nostra defensa del principi dela lliure determinació dels 
pobles i, en conseqüencia, celebrem la decisió de l’oposició al règim 
despòtic sirià de rebutjar qualsevol intervenció estrangera en el seu país. 

- Denunciem les politiquees de doble tracte dels governs occidentals 
enfront les revoltes populars dels països del  nord d’Àfrica, Pròxim Orient 
i Àsia Central. Tota dictadura és injusta, sigui “amiga” o “enemiga”. I tant 
legítim és el desig de llibertat dels ciutadans de Líbia, Síria o Iran com 
els dels Iemen, Bahrain, Aràbia Saudita, Palestina, Iraq o Afganistán. 

 
El Poble Català no pot donar l’esquena a la lluita del poble siri. 
 
Per aixó fem una crida a participar a la Manifestació del dia 3 de Juliol a la 
Plaça Catalunya a les 12:00h. 
 
Tots i totes per la llibertat i la democracia! 
 
VISCA LA REVOLUCIÓ SIRIANA I FORA EL RÈGIM DICTATOR IAL 
 
Adhesions: Associació Sirio-Catalana, SODEPAU 
 
 
- Es fa una recollida de firmes per expuksar els representants sirians aquí. S’anima a firmar. 



 
COMISIÓ DE GÈNERE 
 
- Grup de gent que faci de portaveu de la nostra lluita ideológica, sobretot en la manipulació 
dels mitjans de comunicació. 
- Creen un Blog on penjaran el material de la Comisió. 
- Propostes de treball: 1- Taller de Sexualitat. 2- Performance 
- Buidatge de les bústies que van posar a l’acampada. 
- Una companya anirà a la Manifestació de Madrid i farà un dietari. 
 

 
TORN OBERT DE PARAULA 
 
- Es fa una proposta de fer samarretes de Sant Andreu Indignat! on es podríen vendre al quiosc 
de Can Fabra o al negoci “Abans Morta que Senzilla”. Les deixen a 6,5 euros i les podrien 
vendre a 10 euros amb un benefice per a l’Assemblea. 
- Es planteja si aquesta proposta es tira endavant 
- Es planteja fer la samarreta només a preu de cost, o bé aconseguir beneficis 
- Es planteja canalitzar la idea a través de la Comisió d’Imatge. 
- El pot per la bicicletada és de 66 euros aprox. 
- Els resultats del Moviment no són els que esperavem. PSOE fa reformes “chapuza” per refer 
lleis. 
- Estan convertint les Assemblees que èren politiquees en coordinadores de comisions. Falta 
debat. Perque la política estatal és rápida però nosaltres no. 
- Es necesita més debat polític per aprofundir en la situació. 
- Els retalls de Sanitat estan succeïnt ara, i és important l’assistència a les convocatòries. 
Sobretot és la salut. S’ha de fer un plantejament de convocatòries generals d’assistència. 
- Es fa una referencia al plantejament de les Assemblees de Barris i pobles: que siguin 
Horitzontals. 
- LABORAL: seguien el debat dins l’Assemblea passada de delegats de counicaci, perque no 
va quedar clar que els escolliria. Planteja iniciar debat. 
- Importancia de tenir presencia en els canvis en l’ajuntament. No queden clares les dates. 1 
Juliol a la Plaça Sant Jaume des de la Plataforma dels Aturats. A les 10:30h. Sumarnos-hi per 
fer pressió. 
- Tema deles CASSOLADES. Tots els Dijous a les 20:00h. Serà itinerant. 
- Desnonement del Matías: el procés continua, es va aconseguir entrevista amb l’Ajuntament. 
Al·legacions per poder decidir a un pis de Protecció Oficial. L’Ajuntament fa pressió perque 
Caja Madrid no presioni tant a aquesta persona. 
- Es quedará un grup de gent (qui vulgui) per crear una Comisió d’Autodeterminació. 
- SANITAT: la Comisió només parla de la part púbica de la sanitat, i han de pensar també en la 
part privada, que potser estan pitjor que la part pública. La Comisió hauria d’ampliar la seva 
visió, no només de la part pública. 
- L’Assemblea de la setmana següent (5 de Juliol del 2011) es seguirà fent a les 20:00h i es 
decidirà si les Assemblees s’eixamplen en el temps, s’aturen, ... s’ha de reflexionar sobre aixó! 
- Cal marcar un dia simbólic per rebre els polítics quan vinguin a l’Ajuntament o no. Es proposa 
el dia 4 de Juliol a les 18:00h per fer una concentració. 
- Pel dia 1 de Juliol es proposa a les Assemblees de Barri a sumar-nos a la concentració de 
Plaça Sant Jaume. Asseguts d’esquena a L’ajuntament de Barcelona amb esparadraps a la 
boca. 
- 12:00h a la Plaça Sant Jaume. 
- L’acció aquesta es deriva a Comisió d’Acció. 
- Tenir tardor calenta significa que s’ha de fer feina. El que no significa és financiar-se amb 
samarretes. No ho necessitem. Perque demoment anem bé. 
- Respecte en qualsevol de les seves formes. A l’acampada hi havia gent que no estava dacord 
amb tot, però hi havia un espai de Discusió. Hem de comptar amb aquesta gent. 
- Cal participació i opinió, encara que faci vergonya. I si no, hi ha d’altres maneres de participar 
a l’Assamblea (BÚSTIES) 



- Fa falta debat i reflexions a l’Assemblea. Si alguna persona de fora proposa un tema urgent i 
ràpid, es proposa que es posi al principi de l’inici de l’Assemblea. Al principi de l’Ordre del Dia. 
Es vota i s’aprova. 

- Respecte del Canvi de Govern, cal profunditzar en el tema. 
- Es proposa que mentres hi ha el canvi de papers a l’Ajuntament el dia 4 de Juliol, a fora d’ell 
(a la Plaça Orfila), es facin debats sobre el funcionament de l’Ajuntament i la Política. 
- Respecte a l’1 de Juliol: com que hi ha gent que està a la Plataforma i s’ha organitzat, 
nosaltres anem a fer suport a aquesta gent. 
- Divendres 1 de Juliol es queda a les 8:30 a la Plaça Orfila per anar a donar suport als 
concentrats de la Plaça Sant Jaume. 
- Queda pendent una concentració contra el canvi de govern (SETEMBRE) 
- Cant d’un poema de Pere IV  
- Es fa una referencia a la necessitat de cadires per l’Assemblea. Que les entitats ens vagin 
informant si podem comptar amb elles per aquest tema, També es necessita un cotxe, micros, 
amplificadors i tot de material logístic per fer possible l’Assemblea. No sempre han de ser les 
mateixes entitats qui ens diexin les seves coses. Es fa una crida i es demanen contactes, 
- A la Gordísima hi ha material de l’Acampada encara. Es pot buscar aquest material perdut 
durant les cafetes. 
- Durant aquests dies, hi ha cafetes per recaptar diners per la bicicletada de la Trinitat. 
 
ES FINALITZA L’ASSEMBLEA. 
 
 


