Acta Assemblea St Andreu 12/06/12
31 persones a l’inici de l’assemblea
Ordre del dia
1 Info veí
2 Espai coordinació
3. Dona espontània
4 Mani antirrepresiva
5 Sanitat
6 Farmàcies copagament
7 Rescat
1. INFO VEÍ
Explicació per part d’un veí d’uns cartells que ha trobat per l’eixample dret
sobre els sous dels polítics. Proposa una campanya contra la premsa.
Explica que els periodistes no poden informar perquè estan pressionats.
2. ESPAI COORDINACIÓ
Pròxima trobada de l’espai de coordinació 29 de juny. Igualment s’ha creat
un grup de treball per tal preparar les accions del 16 de juny. L’última
trobada d’aquest grup hi varen participar unes 50 persones de tots els
barris. La proposta d’acció és fer un judici a Bankia. S’explica el timing
proposat
a. 17h convocatòria a cada barri
b. 18h convocatòria a la seu del PP (inici marxa)
c. 19h Inici Judici (cruïlla Aribau, Londres i Diagonal)
i. Hi participarà la gent de l’auditoria del deute, PAH i
Stafabankia, entre d’altres
d. No es tallarà la diagonal
e. Possibles frases lema: El poble contra Bankia; A por ellos, i
justícia popular
f. S’acorda que la gent de st Andreu quedarà dissabte a les 18.15h
a orfila per anar cap a la mani
3. DONA ESPONTÀNIA
Una espontània demana que la gent cliqui a la campanya contra l’armament
impulsat per justícia i pau
4. MANI ANTIREPRE
Explicació de la proposta de la mani antirrepresiva. En cada punt de la
mani, es farà una performance. Cada punt se’n carrega un col·lectiu. A sant
Andreu li ha tocat (per ser l’única assemblea de barri que havia fet feina
prèvia) escriure el manifest inicial.
a. 11.30 Dpt interior
b. Delegació govern

c. Fiscalia
d. Foment del Treball
e. Pl St Jaume
Es llegeix la proposta de manifest fet. S’agraeix la feina feta i s’inicia una
discussió si cal que el grup de suport se’n encarregui de finalitzar i tancar
una proposta de manifest o fer la feina un cop finalitzada l’assemblea.
També es recorda que el manifest que faci st Andreu no toqui temes que
d’altres col·lectius ja faran esment.

5. SANITAT
Es debat i es dicuteix sobre la proposta feta per la comissió de sanitat sobre
l’adequació o no de fer una cadena humana a la Vall d’Hebron. S’acorda que
cal tenir suficient suport per tirar endavant la proposta.
6. Farmàcies copagament
7. Rescat
Diferents aportacions i comentaris sobre el rescat a la banca.
8. Torn obert de paraules
Falta aquesta part

