Acta Assemblea Sant Andreu Indignat 5 de juny de 2012.
Assistents: 37 persones
Ordre del dia:
1. Debat sobre el document sobre el posicionament de l'assemblea respecte l'autodeterminació o
dret a decidir dels pobles.
2. Debat sobre l'Espai de Coordinació
3. Comissió sanitat
4. Comissió Grup de Suport 29M
5. Espai de coordinació
6."Grup d'economia solidària de Sant Andreu del Palomar" GESSTAP
7. Torn obert
1. Debat sobre el document sobre el posicionament de l'assemblea respecte l'autodeterminació
o dret a decidir dels pobles
S'ha fet circular a l'assemblea anterior el document "Sobre l'autodeterminació". La seva intenció
era arribar a un consens alt. Es demana una roda d'opinions per sondejar què en pensa la gent,
però el debat més profund es farà més endavant.
Roda:
No ens hauríem de posicionar. La nostra feina és més social i no política. Pot excloure gent.
Tot és polític. Tot ens afecta.
No és el mateix pretense a l’estat espanyol que a un govern més proper. Vivim en un país que ha
estat envaït, i que cada any ha de donar molts diners a l'estat espanyol.
El paper parla de l'autodeterminació, quelcom bàsic per tots els pobles i totes les persones, no
d'independentisme o nacionalisme.
D'acord amb l'autodeterminació dels pobles. No d’acord amb la independència sinó en
preguntar-ho. Cada poble té dret a decidir. En desacord amb el discurs econòmic. Per exemple, els
bancs són tots igual de dolents, siguin d'on siguin.
Aquest paper és una mica confós: s'intenta "colar" el tema fent al·lusió a "una reivindicació
profundament llibertària". L'autogestió inclou l'autodeterminació, però l'autodeterminació no
inclou necessàriament l'autogestió. S'ha de tenir molta cura amb això.
Conclusions:
Algunes persones s'ho han aprés molt personalment. El debat ha estat acalorat, però no més de la
meitat de les persones presents ha intervingut.
La comissió valorarà el que s'ha dit i farà una proposta per la propera assemblea. Es demana que la
gent es llegeixi el document.

2. Debat Espai de Coordinació
A l'últim Espai de Coordinació (a la Marina) es va demanar que als barris i pobles es tingués aquest
debat. El funcionament de l'espai havia estat una proposta de Sants que es posava a prova i
després s'havia de valorar: no és decisori. Les persones que hi van, de forma rotatòria, porten la

veu les propostes de cada barri o poble. Les propostes es posen en comú i tornen als barris i pobles
per ser debatudes. Llavors es torna a l'espai amb una decisió presa per cada barri o poble, que s'ha
de posar en comú.
Problemes que han sorgit:
la conjugació d'aquest espai amb els grups de treball (comissions fetes per treballar una proposta,
comissions de pl Catalunya, Àgora...).
Problema entre l'operativitat i l'horitzontalitat.
Roda de paraules:
L'espai ha estat poc operatiu. Podríem provar de donar capacitat decisòria als grups de treball.
Hi ha desconfiança en els grups de treball perquè és gent que no coneixem directament. Poden
manipular o estar influenciats per sindicats i/o partits, com va passar a la comissió laboral.
Es perd molt de temps fent roda d'assemblees a l'espai. Les coses s'haurien de treballar a les
assemblees i un representant hauria de fer arribar les decisions a l'espai.
Ens em de preguntar què li demanen a l'espai: concretar aspectes tècnics o tenir un paper més
polític.
Manquen uns criteris concrets.
L'espai és només tècnic. S'ha fet a corre cuita i malament. La gent es crema amb moltes propostes i
mal fetes. S'ha de treballar més als barris i pobles.
Fer una vegada a l'any un plenari o assemblea general de pobles i barris.
Els barris i pobles haurien de ser més autònoms, concretar només dues accions coordinades a l'any
i treballar-les amb temps.
L'espai hauria de ser un referent polític. Les propostes dels barris s’haurien de fer allà i discutir als
barris per tornar a l'espai amb decisions.
S'hauria de muntar "una estructura" perquè una persona que parli per si mateixa no tingui el
mateix pes que una que parla per una assemblea.
Haurien de pensar més en llarg termini, l'assemblearisme té uns tempos. Cal més acció directa.
Conclusió: A la propera assemblea es farà un resum del què s'ha parlat i les persones que han fet
propostes de reorganització de l'espai de coordinació les elaboraran més, per tal de que surti una
proposta de Sant Andreu per portat a l'espai.
3. Comissió sanitat
Un company de la comissió exposa la proposta que va fer setmanes enrere a l'Assemblea de Sant
Andreu Indignat, i que va portar a l'AAVV Tramuntana:
dia 7 de juliol: sortir en columnes cap el CAP de la Guinaueta i fer allà una cadena humana
(extensió d'uns 600 metres, és a dir, calen unes 700 persones). Allà es recolliran signatures perquè
es faci una reunió amb la direcció del Vall d'Hebron. D'aquesta ha de sortir un grup de seguiment
per vigilar l'aplicació de les retallades i el reduïment del número d'operacions.
Es fa també una proposta pel dia 23 de juny, quan entra en vigor el real decret que regula el
pagament d'un euro per recepta: parlar amb les farmàcies del poble i penjar cartells de denúncia a
totes elles.
Discussió:
Hi ha gent que qüestiona la proposta de la cadena humana dient que les treballadores i
treballadors sanitaris van a la seva. No tenim tota d'informació de com s'estan duent a terme les

negociacions internes.
Es diu que la data és molt dolenta. Que demanar una reunió, per a que només unes poques
persones tracten el tema no és molt transparent i que ens pot frustrar.
La persona que ha fet la proposta es lamenta de que en una assemblea anterior es va aprovar, i ara
es tona enrere. Que quedarà malament amb les altres assemblees. Sent que la seva feina ha estat
inútil si es fa això.
Es fa una votació. Hi han diverses persones en contra.
Com a proposta de consens, es diu que hi participarem, però amb una posició crítica amb les
treballadores i treballadors i els sindicats, demanant que no siguin corporativistes i tinguin molt en
compte això en un futur. En tot cas volem que es concretin millor els objectius de l'acció.

4. Grup de Suport 29M
Des de Rereguarda es demana que es pengi el numero de compte al bloc de l'assemblea. (el
número hi és al bloc de Rereguarda
Compte per fer aportacions: [Caixa de Crèdit dels Enginyers, S.Coop] 3025 0002 41 1433334966
Es repartiran guardioles de Rereguarda al poble de Sant Andreu per la caixa de resistència. Els
diners els gestionarem nosaltres.
La mani que havia estat convocada per la CGT pel dia 16 de juny serà unitària. El lema serà: NI
REPRESSIÓ NI RETALLADES. LLIBERTAT RUBEN I ANDREU.
Es decideix adherir-nos a la manifestació unitària.
5. Espai de Coordinació
El dia 14 de juliol a les 17h, a Sant Viçent dels Horts → Espai de Coordinació de tota Catalunya.
El divendres passat hi va haver una reunió i es va parlar de fer una acció el dia 16 de juny a les 18h.
Es tracta d'una acció de cara als bancs. Una gran cassolada a la seu del PP i després Bankia. La
propera reunió és aquest divendres, a les 20h, a la Casa Groga.
6. "Grup d'economia solidària de Sant Andreu del Palomar" GESSTAP
Es va formar aquest grup per intentar lligar les necessitats personals amb solucions col·lectives. Es
tracta de donar contingut a una sèrie d'iniciatives com: mercat d'intercanvi; banc del temps;
activitats implicant a la gent (dinar popular entre totes) a l'hort... Ens aniran informant.
7. Torn obert
Aquest diumenge a partir de les 11h a la pl. Comerç hi ha la trobada "fanzinera", serà molt
interessant.

