
Acta assemblea 03-01-12 v1.0
Comença l'assemblea sobre les 20.00 h a la Plaça Orfila
Assistència: 40 persones aproximadament

Qüestió tècnica: per a accedir als enllaços del document, s'ha de mantenir apretada la tecla  
ctrl (control) del teclat i donar click a l'enllaç que es vol visitar.

Canvi de l'equip de so per les assemblees

S'estableix comprar aquest equip de so

perquè es barat, fàcil de portar i pot servir com altaveu en accions espontànies. La potència 
és bona i es recargable.

Costa 75€. Es recullen diners (no s'han comptat a l'assemblea quant hi ha hagut). Si hi han 
més diners, es pot mirar de comprar un estoig de 3 micros per 25€. Si es pot també, mirar un 
recanvi de bateria.

Previsió de l'ordre del dia

1. Suport Mutu 2'

2. Sanitat 3'

3. Cafeta Assemblea 3'

4. Proposta de l'Ivan 5'

5. Comunicacio Interna 5' - Torn Obert Sobre Comunicacio Externa 10'

6. Comunicacio Externa 5' - Torn Obert Sobre Ordre Dia Iccpvb 10'

7. Hort 5'

8. Debat Pujada Preus TMB 1h

L'Assemblea

Comissió de Sanitat

Es dona informació sobre diferents fets:
El Dilluns en l'hospital del Vall d'Hebron es va comprovar que les consultes externes 
(extraccions de sang i altres anàlisis) no van ser coberts tal com deia l'acord pactat. Es va 
observar també com s'han tancat plantes, com les cues d'urgències s'allargen. Els indignats 
presents van realitzar una ocupació simbòlica d'una planta.
La propera reunió de la coordinadora SAP Muntanya serà el Dijous 12 a les 19.00 a Plaça 
Orfila de Sant Andreu.

Cafetes de Sanitat

Durant 4 divendres seguits a partir de les 19.30, els: 13/01, 20/01, 27/01 i 03/02 la comissió 
organitzarà cafetes a la Gordi per recollir diners en benefici de l'assemblea. Es convida a tota 
persona a participar pressencialment, ja sigui per prendre alguna cosa en companyia o 

http://www.alfasoni.com/wproductos.asp?modelo=EPA40&tipo=marca&a=Pa%20-%20Iluminacion%20-%20DJ&p=PA%20-%20Directo&h=Cajas%20PA%20Activas&n=Cajas%20a%20Baterias&estado=&dmarca=&dpreciomin=&dpreciomax=&titulo=Ficha%20de:%20EPA40
http://www.alfasoni.com/wproductos.asp?modelo=XM1800S-3&tipo=n&a=Grabacion%20-%20Estudio&p=Microfonia&h=Microfonos&n=Microfonos%20de%20Voz%20Dinamicos&estado=&dmarca=&dserie=&dpreciomin=&dpreciomax=&titulo=Ficha%20de:%20XM1800S-3


aportar algun plat d'aperitiu, pinchos o el què sigui.

Comissió de Suport Mutu i derivació a torn avançat de paraula

• Planteja la necessitat d'unir i unir-se a les AMPES locals de les escoles i demana el 
màxim suport de les persones de l'assemblea. Per això és necessari que ens formem, 
que hi hagin debats sobre el què passa, un grup de treball i accions concretes.

• Diversos torns de paraula aboguen per una major responsabilitat en la presa d'accions 
i decisions, d'estar en contacte amb els problemes del barri, de donar suport a les 
comissions, i que aquestes donguin suport a l'assemblea...

• Una mestra demana major suport de la gent que forma part de l'ASTAP en les 
concentracions que realitza l'AMPA de la Maquinista els Dijous a les 18.00 a la Plaça 
Orfila. Ja que actualment el suport no es suficient perquè els escoltin.

• Una dona diu: “L'assemblea ha d'expressar millor les inquietuts socials per a què més 
gent si sum-hi”.

Comissió d'Hort

S'aprova l'adhesió al text de Manifest en defensa del patrimoni verd de la ciutat

La comissió de laboral i hort estudiaran quines accions poden emprendre al respecte

Comissió Comunicació / Comunicació externa

Es comenta que aquesta vaga de fam no se li ha donat prou difusió

La comissió de comunicació (C.Com) recorda que qualsevol usuari pot fer difusió al facebook 
de l'assemblea

Proposta

Es proposa que comunicació dongui suport logístic a les persones rotatives de l'Espai de 
Coordinació. La raó és que és necessària formació en comunicació: ús de l'n-1, mail i 
llistes de correu, entre altres.

A l'acta de Comunicació del 2/1/11 es van establir bàsicament els punts de la proposta 
per a què no hi hagi cap mena de dubte:

Funció del grup de treball de Comunicació Externa: suport logístic a les persones que  
rotativament i triades per l'Assemblea aniran a l'Espai de Coordinació.

Aquest suport logístic consistirà en:

• Gestionar el correu comunicacio.externa.stap arrob gmail.com i el grup de correu  
comunicacio.externa.stap arrob googlegroups.com

• Manteniment del calendari de l'ASTAP a l'Espai de Coordinació (EC)

• Preparar les reunions quan en fem d'amfitrions: difusió de convocatòria, buscar local, garantir  
el suport tècnic en cada cas, preparació de l'ordre del dia, moderació de la reunió de l'EC, i  
redacció i publicació de l'acta.

http://assembleastap.wordpress.com/2011/12/30/feu-una-llegida-al-manifest-en-defensa-del-patrimoni-verd-de-la-ciutat-per-poder-votar/


• Vetllar perquè la veu de la nostra Assemblea arribi a l'EC i a la inversa.

• Acollida i informació a les persones que facin d'enllaços rotatius.

• Rebre i vehicular totes les informacions, convocatòries, etc. als diferents nivells: local,  
comarcal, nacional, estatal i internacional.

• Gestionar l'eina icCVPB

Comentari de les persones rotatives “es necesario que comunicación externa trabaje con 
la comisión de comunicación. Si no, es completamente inoperante”.

A més a més, es proposa que els càrrecs rotatius siguin més llargs (ja que es fan 
realment curs per la dificultat d'aprendre les tecnologies TIC). Els rotatius poden deixar el 
càrrec en qualsevol moment, i altres poden demanar intercanvi. També es recorda que 
qualsevol persona pot participar a l'Espai de Coordinació a títol individual al final, en el 
torn obert de paraula.

S'aproven els punts anteriors per la proposta.

La C.Com recorda que està a disposició pròximament un taller TIC. I que els dubtes 
informàtics poden adreçar-se a ella per tal de superar la barrera tecnològica.

La C.Com dóna uns enllaços que serveixin com a exemple d'ús de l'n-1 en benefici de 
l'assemblea: Raval, Villa de Vallekas.

Debat planificat sobre transports públics

Des de l'Espai de Coordinació s'havia parlat que el dia Dilluns 09-01-12 cada barri fes una 
acció al respecte.
Després de diversos torns de paraula s'arriba a que:

• El Dilluns 09-01-12, a les 19.00, quedem a la Plaça Orfila. Al haver tan poc marge 
de temps es planifica una acció espontània:

• portem octavetes i cartells impresos a casa sobre la vaga del dia 10 de setembre

• caceroles i altres peculiaritats per fer soroll

• entre altres idees que tinguis

En una intervenció es donen 2 referències web:

1. Pels què tenen smartphone, hi ha una aplicació per avisar (a la xarxa) d'on estan els 
revisors. Així, la gent podrà anar sense bitllet. http://www.memetro.net/ . També està 
plantejat crear un fons comú (amb l'aportació de 5 €) i així l'associació et pagui la 
multa (si es compleix un dels casos per a què sigui així). Llegir l'informació a la web si 
teniu interès.

2. Web que dinamitza la vaga de transports pel dia 10: http://tmb51.wordpress.com/

Proposta d'ordre del dia per l'espai de coordinació

A l'Espai de Coordinació encara no s'havia pensat en un ordre del dia així que a l'assemblea 
d'avui s'ha establert:

• Valoració del 28-D per part de les assemblees participands

https://n-1.cc/pg/groups/303008/asblearaval/
https://n-1.cc/pg/groups/239510/15mvilla-de-vallekas
http://tmb51.wordpress.com/
http://www.memetro.net/
http://tmb51.wordpress.com/2012/01/03/cartell-i-octavetes-imprimeix-i-difon/
http://ca.wikipedia.org/wiki/Tecnologies_de_la_Informaci%C3%B3_i_la_Comunicaci%C3%B3


• Informe breu de cada assemblea. Per saber què s'està fent.

• Proposta de treball conjunt i concret en sanitat, educació i habitatge. Adherir-se a la 
xarxa disponible, o en el seu defecte, crear una nova. Concretament, per educació: 
xarxa de les AMPES.

I per la propera assemblea...

S'assumeixen els càrrecs de
moderador a Noemí,
presa d'acta: Lorena
i torn de paraula: Esperanza

Es realitzarà en un lloc tancat, possiblement a la Fàbrica 1 (Fabra i Coats). Per això, ens 
reunirem a les 20.00 a la Plaça Orfila i anirem cap allà (o on es digui) amb cacerolada.

Si hi ha quelcom a dir sobre aquest document ha estat redactat per Pedro de comunicació.
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