
 
 

ACTA DE L’ ASSEMBLEA D’INDIGNATS DE SANT ANDREU. 17 D’ABRIL DE 2012 

 

S’inicia l’Assemblea a les 20:15 hores a la Plaça Orfila amb l’assistència de 45 persones. 

A l’inici un company demana permís per enregistrar l’Assemblea en vídeo per a la realització 

d’un documental sobre el 15M. S’aprova per majoria. 

 

Ordre del dia: 

1.- Recordatori de l’Acta de d’Assemblea anterior 

2.- Assemblea estratègica 

3.- Grup de suport als detinguts del 29M 

4.- Comunicació externa 

5.- Espai de coordinació 

6.- Preparació dels actes del 12 i 15 de Maig 

7.- Torn obert de paraula 

 

1.- Es recorda el contingut de l’Acta de l’Assemblea anterior. 

2.- ASSEMBLEA ESTRATÈGICA:  

s’informa que l’Assemblea estratègica tindrà lloc diumenge 22 d’abril d’11h a 14h a la Plaça 

Orfila (o al CSO La Gordíssima si plou). S’explica en que consistirà aquesta i des de el seu grup 

de treball es demana participació i que les persones que hi assisteixin hagin reflexionat sobre 

el tema i hi aportin propostes. Un company recorda que ja existeix un document aprovat sobre 

la dinamització de l’Assemblea i que s’ha de reflexionar sobre aquest. Un altre company 

comenta que s’haurà de parlar sobre temes organitzatius de l’Assemblea.  

 

3.- GRUP DE SUPORT ALS DETINGUTS DEL 29M:  

es recorda la convocatòria de dijous 19 d’abril a la Plaça Orfila per participar en l’audiència 

pública del Districte. Hi haurà concentració a les 18h, cassolada a les 18:30 i entrada a 

l’audiència pública a les 19h, on es preguntarà si el regidor del districte pensa fer alguna cosa 

per solucionar la situació dels detinguts andreuencs. Es demana la màxima assistència. El grup 



 
 

es reunirà dimecres 18 d’abril a les 18h a la Plaça de les Palmeres per pensar l’estratègia per 

l’audiència pública. 

S’informa que diumenge 22 d’abril es convoca una manifestació a per exigir la llibertat dels 

detinguts, a les 18h a Plaça Catalunya fins a l’Audiència Provincial. 

Es necessiten aportacions econòmiques per al grup antirepressió i per això es proposa fer un 

dinar popular el proper 20 de maig, durant les Festes de la Primavera. Queda per determinar si 

serà botifarrada o dinar vegetarià. Es demana col·laboració i suport per part de l’Assemblea. 

S’aprova. 

 

4.- COMUNICACIÓ EXTERNA:  

s’informa que s’estan fent reunions al parc de la Ciutadella per preparar els actes del 12 i 15 de 

maig. S’està treballant en la creació d’una eina de participació i d’opinió sobre el tema. 

S’informa també que al web d’Assemblea Plaça de Catalunya estan publicades totes les actes 

de la comissió de comunicació internacional. 

 

5.-  ESPAI DE COORDINACIÓ:  

s’informa sobre diferents aspectes que es van parlar a l’últim espai de coordinació (EC): 

Economia: les diferents Assemblees tractaran el tema de si han de pagar una part del deute 

que existeix. Cada Assemblea farà una caixa de resistència pròpia. 

Sobre el grup de transport queda pendent decidir si es manté o es dissol. 

Des de l’Assemblea de Sant Andreu es van fer varies propostes:  

- celebrar una contra cimera el dia 3 de maig en resposta a la cimera del Banc Central 

Europeu. Com que  no es va arribar a un acord amb la resta d’assemblees, s’acorda treballar 

per preparar aquesta contra cimera a nivell de Sant Andreu. 

- concentració del dia 1 de maig 

- manifestació del 12 de maig (marxa en columnes fins a Plaça Catalunya) 

- vaga de consum el 15 de maig 

Es va acordar que aquestes tres últimes propostes es discutiran a la resta d’Assemblees per 

tornar a tractar-les al proper EC. 

Un company proposa enviar les actes de l’Assemblea de Sant Andreu amb les propostes pel 12 

i el 15 de maig l’EC per poder discutir-les a la pròxima assemblea de l’EC i agilitzar així les 



 
 

discussions. També es comenta que el propi funcionament de l’EC i el fet que les reunions 

siguin mensuals fa que aquest sigui poc àgil. 

S’observa que cada vegada assisteixen més Assemblees de fora de Barcelona a l’EC i es 

planteja que en un futur s’haurà de parlar si s’amplia l’Espai a altres pobles. Un company 

proposa fer un debat sobre el tema passat el 12 i 15 de maig, i que Sant Andreu proposi la 

creació d’un EC més ampli, amb pobles de fora de Barcelona. 

Un company comenta que a l’EC s’exclouen algunes comissions de Plaça Catalunya i que 

aquestes s’haurien d’integrar per poder treballar plegats. 

Un company fa un recordatori de la trajectòria que porta l’EC fins ara, recordant que no te 

poder de decisió i que és únicament coordinador. Opina que s’ha de fer un salt qualitatiu o 

prendre la iniciativa per organitzar els diferents actes que es facin a nivell de Barcelona. 

S’informa que la propera reunió de l’EC serà el 27 d’abril i l’organitza l’Assemblea del Raval (no 

s’especifica el lloc de reunió) 

 

6.- PREPARACIÓ DELS ACTES DEL 12 I 15 DE MAIG:  

una companya informa que per la manifestació del 12 de maig les Assemblees del Vallès 

Occidental sortiran caminant en marxa el dia 10 de maig, s’ajuntaran amb Montcada i entraran 

per Meridiana el dia 12 de maig per que ens ajuntem amb ells. S’aprova que l’Assemblea de 

Sant Andreu s’uneixi en columnes amb les Assemblees del Vallès. 

Es proposa adoptar algun tipus de senyalització durant la manifestació per identificar els 

manifestants. No s’aprova la proposta. 

Es proposa crear un grup de treball a Sant Andreu per preparar els actes del 12 i 15 de maig i 

parlar sobre quin lema proposa l’Assemblea de Sant Andreu per la manifestació del 12M. 

S’aprova. 

 

7.- TORN OBERT DE PARAULA: 

- Un company proposa organitzar actes per la manifestació de l’1 de maig i emplaça a debatre 

sobre el tema el proper 27 d’abril. Un altre company comenta que organitzar actes per l’1 de 

maig des de l’ Assemblea pot fatigar la gent per la proximitat amb el 12M i 15M. 

- Una companya informa que el proper 3 de maig hi haurà vaga d’universitats i una 

concentració  a la cimera del BCE. 

- Sobre les conseqüències de la vaga del 29M a Sant Andreu: 



 
 

- Una companya proposa anar a demanar disculpes a la propietària d’una farmàcia amb 

la que va succeir un incident. Es discuteix sobre el tema amb diferents opinions. 

- Es proposa que es reflexioni sobre si l’Assemblea ha de fer front a accions de coacció a 

petits comerciants en properes vagues i/o prendre mesures pel succeït el 29M. Es 

recorda que l’Assemblea va acordar que el petit comerç no es tocaria durant la vaga i 

es proposa acostar-nos a aquest per unir forces. 

- Es recorda que es va fer un llistat dels comerços que no van tancar per que qui vulgui 

pugui decidir no consumir més allà. 

- Un company transmet el malestar de l’AVV Tramuntana pel piquet de barri del 29M. 

- S’informa que el proper dissabte 5 de maig s’ha organitzat una manifestació antifeixista a les 

11h a la Plaça del mercat del Clot. 

- Es presenten dos llibrets de lliure distribució: “La sanitat als Països Catalans. Anàlisi i 

alternatives” i “Poder popular contra la UE i els estats capitalistes”, publicats per Endavant 

(Organització Socialista d’Alliberament Nacional). 

- Es recomana la lectura d’un article sobre un article d’Enric Juliana que està penjat al web de 

l’EC. 

- Es proposa posar en comú la idea de la creació d’un fòrum d’opinió. 

- S’informa que diumenge 22 d’abril a les 18h a Plaça Catalunya hi ha una manifestació 

organitzada pel grup de suport creat arrel de les càrregues policials i les detencions i altres 

col·lectius. Es queda a les 17:30h a Plaça Orfila per anar cap allà. 

- S’informa que la Cooperativa El Borró ha convocat una marxa de protesta contra Eurovegas: 

dissabte 21 d’abril a les 10 del matí per anar en tren fins a Viladecans i fer una passejada pel 

parc agrari del Baix Llobregat i un dinar popular.  

 

A les 22h finalitza l’Assemblea. 

 

 


