
ACTA DE L’ASSEMBLEA DE PERSONES INDIGNADES DE SANT ANDREU 
 
Data: 13/03/2012 
Hora: 20 h 
Lloc: Fabra i Coats, però a les 22h acabem davant de Can Fabra 
 
S’aprova el següent ordre del dia: 
 
Ordre del dia 
 

1. Sanitat 
2. Acció 
3. Comunicació 
4. Educació 
5. Participació 
6. Propostes a l’assemblea 
7. Laboral (inclou Vaga 29M) 
8. Torn obert 

 
 

1. Sanitat 
 
S’informa de la iniciativa de portar a terme una Iniciativa Penal Popular 
(IPP) contra Artur Mas i Boi Ruiz. Es va fer la presentació, que va sortir molt 
bé. Es reparteix documentació d’aquell dia (formularis per fer queixes i 
altres documents informatius). 
 
Com a comissió es demana suport per fer més àmplia la difusió de la 
iniciativa, com per exemple recollir signatures a col·legis i ambulatoris. Atès 
que no hi ha moltes possibilitats, a hores d’ara, de poder fer aquestes 
accions, a la propera assemblea portaran propostes més concretes. 
 
Quant al suport del CAP de la Guineueta, van sortir 5 persones per anar-hi 
aquest divendres. 
 
2. Acció 
 
Hi ha un grup que treballa el tema dels transports. Es proposa que es tracti 
a l’Espai de Coordinació. Es planteja la possibilitat de fer accions mensuals. 
 
3. Comunicació 
 
Eurovegas Hi ha la possibilitat de rebre informació sobre tot aquest tema de 
la gent que ho porta al Baix Llobregat. Però algú de l’assemblea se n’ha 
d’encarregar. S’ofereix Albert F. 
 
 
 
 
 



4. Educació 
 
S’informa sobre l’organització d’un Saló alternatiu al Saló de l’Ensenyament 
que es fa els propers 24 i 25 de març. 
 
El grup d’Educació està en constitució i no podran participar-hi molt a fons. 
Es demana suport. Com abans, es diu que hi ha el tema de la vaga 29M 
que ens portarà molta feina i que tota l’assemblea s’hi haurà d’implicar. 
 
5. Participació 
 
S’expliquen algunes idees que van sortir de la trobada del grup per facilitar i 
fomentar la participació: 
 
1. Organitzar Debats mensuals. Possibilitat de col·laborar amb el grup de la 

Universitat Indignada (amb xerrades, debats...) i amb iniciatives de les 
comissions. 

 
      Alguns dels temes de debat més votats al web: alternatives            
      econòmiques, autodeterminació, Monarquia/República. Potser caldria   
      actualitzar-los. 
 
2. Fer una Assemblea estratègica. És a dir, discutir a fons els principals 

objectius estratègics, formes de portar-los a terme, organització, com 
rendibilitzar els esforços, com atreure o recuperar gent jove, etc. 

 
3. Organitzar alguns actes lúdics i de germanor, que ens permetin 

conèixer-nos millor. 
 

4. Recordar alguns temes relacionats amb la dinàmica de l’assemblea: 
utilització dels símbols, tenir una pancarta estable, recordar els acords 
presos en l’assemblea anterior. 

 
5. Possibilitat de fer sessions o tallers sobre dinàmica de grups. 
 
 
6. Propostes a l’assemblea 
 
Horari i lloc de l’assemblea. A la darrera assemblea ens van quedar coses 
per tractar. L’horari és molt limitat, de 20 a 21 h 30 min i 1hora i mitja és poc 
temps. Es proposa o bé avençar l’assemblea o bé continuar en un altre lloc. 
Una altra possibilitat és tornar a la plaça. Després d’un debat i una votació 
es decideix (per 16 a 9) que les properes assemblees es farien a la plaça. 
 
Tema telèfon d’urgència. Es torna a proposar establir algun mètode per tenir 
un llistat de telèfons de membres de l’assemblea, per a casos d’urgència 
(desallotjaments, detencions, etc.). Es fa un debat sobre diverses 
possibilitats: fer cadena, altres mètodes... No hi ha un acord suficient sobre 
aquest tema i, davant la necessitat de parlar prioritàriament del següent 



punt a l’ordre del dia, es decideix que la gent interessada en participar en 
aquest llistat quedin després de l’assemblea per posar-se d’acord. 
 
 
7. Laboral (inclou Vaga 29M) 
 
La Comissió laboral es queixa que només disposem de ½ hora per parlar 
d’un tema prioritari, com és aquest. 
 
Es recorda que diumenge 11 hem organitzat una xerrada sobre la reforma 
laboral. Es demana suport per fer-ne difusió (octavetes a metro, col·legis, 
manifestació “Salvem el casc antic”, etc.) i es demana que es confirmi la 
participació de l’assemblea en una despesa de 52 EUR (conserge de Fabra 
i Coats, diumenge). L’assemblea així ho fa. 
 
També es recorda la convocatòria per al proper dijous de la Coordinadora 
laboral per tractar el tema de la Vaga del 29M. 
 
Proposta de plantejament a l’Assemblea de la Comissió Laboral sobre la 
Vaga del 29M: 
 
No és la nostra vaga. El perill que els sindicats CCOO i UGT ni arribin a fer-
la i negociïn amb el govern. 
 
Demanem la retirada de la reforma laboral. No a cap negociació. 
 
No als serveis mínims. 
 
Però la lluita és útil. És molt important participar en la vaga i això no implica 
donar suport als sindicats CCOO i UGT. 
 
També és un oportunitat que tota l’assemblea s’hi impliqui. 
 
Es fa la proposta d’avençar l’Espai de Coordinació, diumenge, 18 a la tarda. 
L’haurem d’organitzar nosaltres. 
 
Es proposen les següents accions: Piquets, Marxes, Coordinació amb gent 
que treballa a altres territoris, organitzar un Comitè de Vaga. 
 
S’accepten les propostes de la Comissió Laboral. 
 
S’obre un torn obert de paraules sobre aquest tema: 
 
a) No hem de donar suport als sindicats. Vaga general indefinida. 
 
b) Hem de fer accions tipus performance. 
 
c) No només convoquen CCOO i UGT. Altres sindicats més combatius   
    també convoquen la vaga del dia 29M. 



d) És important coordinar-se amb altres entitats que treballaran per la vaga 
aquí a Sant Andreu (sindicats, associacions, partits, etc.) 
 
e) S’informa que l’Assemblea de Les Corts també està d’acord a avençar 
l’Espai de Coordinació. 
 
f) Es proposa una Assemblea extraordinària per la Vaga general. 
 
g) Es proposa una vaga indefinida. 
 
S’acorda que la propera assemblea serà monogràfica, sobre la vaga 
general. Moderarà Felipe, prendrà paraules Alberto i farà l’acta la Mònica. 
 
8. Torn obert 
 
a) Dimecres, 14 a la Gordi es fa un debat sobre el 15M. Parlarà Raimundo 

Viejo. 
b) Es recorda la manifestació “Salvem el Casc Antic” 
c) Es distribuirà el darrer lliurament del diari associat a l’acció d’Enric 

Duran. Aquesta tercera edició es diu “Rebel·leu-vos”. Aquí a Sant 
Andreu 7.000 exemplars. 

d) Hi ha un grup de denúncia de l’estafa semblant a “El Corralito”. A la 
darrera manifestació es va repartir informació. 

e) A les accions de la vaga es proposa fer alguna acció nostra vestits de 
conillets. 

f) Es planteja la necessitat d’encarregar un pancarta del 15M de Sant 
Andreu. Després d’una discussió, s’encarrega a Comunicació que faci 
una proposta. 

g) El Grup d’auditoria del deute del 15M expliquen els seus objectius i 
activitats. 

 
L’assemblea s’acaba amb la cançó Garrotada en swing d’Ovidi Montllor. 
 
Acords 
 
1. Cinc persones surten per donar suport al CAP de la Guineueta, aquest 

divendres. 
2. Reprendre els debats mensuals, quan es pugui. Caldrà concretar-ho. 

Com i quins debats. 
3. Fer una Assemblea estratègica. Caldrà concretar-ho. 
4. Fer les properes assembles a la plaça. 
5. Els interessats en organitzar un llistat d’emergència, que quedin després 

de l’assemblea. 
6. Decidim participar en la vaga general (sense que això impliqui donar 

suport als sindicats CCOO i UGT) amb propostes nostres: piquets, 
marxes coordinades amb Santa Coloma i Nou Barris, etc. 

7. Avançar l’Espai de Coordinació per tractar el tema de la Vaga general. 
8. Encarregar una proposta de pancarta del 15M de Sant Andreu a la 

Comissió de Comunicació 



9. Dedicar la propera assemblea monogràficament a la Vaga general. 
Moderador: Felipe. Pren paraules: Albert. Acta: Mònica. 


