Acta Assemblea Sant Andreu Indignat dia 19/06/12
Assistents/es : Aprox. 30 persones.
Ordre del dia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Radio Contrabanda
Concentracions davant el Plenari del Districte
Cadena Humana a la Residencia Vall d’Hebró
Repagament
Hort Urbà
Grup de Treball Economia Solidaria
Cartells Regidor
Encausats Vaga Social 29M
Suport als Miners
Rescatar-nos a nosaltres mateixos
Dasdf
Torn obert de paraula

S’inicia l’assemblea amb la petició d’ una persona amb 4 fills que no es vol identificar però que
té necessitats econòmiques i ens demana en nom d’ella si ens podem solidaritzar, es fa una
recol·lecta entre els assistents i posteriorment se li lliurarà.

1. Radio Contrabanda
Radio Contrabanda, la radio lliure que emet al 91,4 de la FM www.radiocontrabanda.org
Els ha arribat un expedient que tenen 20 dies per tancar i ja han passat 10 dies, es demana que
ens adherim amb el manifest per demanar l’anulació de l’expedient.

2. Concentracions davant el Plenari del Districte
Concentracions del dijous davant del Plenari del Districte. Tant el barri d’Indians-Congrés per
protestar que al Canodrom no es fa l’extensió del CCCB i es quedaran sense equipament
cultural. També protestaran el veïnat de Bon Pastor per la manca d’equipaments.

3. Cadena Humana a la Residencia Vall d’Hebró
Cadena Humana 30 de Juny Residencia Vall d’Hebró. El dissabte a les 11:30h es realitza una
cadena Humana d’uns 700 metres a la Residencia. Sortirà una columna a les 10:00h de Plaça
Orfila i a les 10:30 del CAP de la Guineueta. Es sol·licita suport i la megafonia a l’assemblea.
També aprofitarem la difusió contra el repagament i la cadena per fer-la conjuntament.
Més info http://cadenavh.wordpress.com

4. Repagament
De cara al repagament del euro per recepte s’ha fet unes octavetes, es llegeixen i s’aproven.

5. Hort Urbà
Hort Urbà : Ha canviat de propietari i s’està mirant de contactar-hi per veure si pot haver una
cessió d’espai.

6. Grup de Treball Economia Solidaria
GESSTAP ( Grup economia solidària ) La propera reunió serà el divendres dia 29 a les 18:00h a
Plaça Orfila. La feina que estan desenvolupant es aprendre de diferents experiències per crear
xarxes comunitàries a Sant Andreu: Banc del Temps, menjadors socials, intercanvis,... Ja han
contactat amb Cooperasec, Banc del Temps de Gracia, Menjador de Santako,... Properament
ens passaran unes fitxes per fer una prova pilot per oferta/demanda d’intercanvis de temps i
serveis entre la gent de l’Assemblea.
Properament es farà un Sopar a la Fresca.

7. Multes cartells
Cartells : S’ha tingut una reunió amb El Regidor i com no hi ha foto del cartell ni ben ni mal
posat, sembla que es retirarà la sanció. S’estan recollint signatures d’entitats.

8. Encausats Vaga Social 29M
Encausats 29M : Dijous aniran al Plenari del Districte, molt soroll cap al Regidor. Kafeta
mensual a la Gordi. Hi ha una proposta de taller de suport psicosocial el 7 de juliol a les 18:00h
+ sopar

9. Suport als Miners
Dijous 21 de juny Kafeta de Suport als miners.

10. ... “Rescatar-nos a nosaltres mateixos”
...s’estan plantejant diferents accions simultànies. La PAH ho promocionaria. L’Espai de
Coordinació hi podria estar d’acord. Les AAVV recullen signatures per a una Iniciativa
Legislativa Popular (ILP). S’apunta la idea d’utilitzar el fòrum de la web.
Es planteja la conveniència de fer servir el Grup gran, o sigui l’Assemblea per debatre i grups
de treball per el treball operatiu.

11. Valoració de l’acció de Bankia.
Es manifesten diferents opinions sobre:
-autocrítica per la poca participació, especialment a la tarda
-preparació en poc temps: 2 setmanes (però no desanimar-nos!)
-el judici popular fet valorat com a “folklore activista”
-a la manifestació molta presència (banderes, cartells) de la CGT

12. Torn obert de paraules
Dijous pròxim a la tarda projecció del documental sobre la Mineria Asturiana a La Gordi i
dilluns pròxim a la tarda ídem en acabar la concentració amb motiu del Ple de Districte.
Des del Grup de Treball (GT) de Participació es comunica que no ha estat possible reunir-se
aquestes últimes setmanes i es fa una crida per a que altres persones s’incorporin a aquest GT;
es reuneix el dilluns a la Plaça de les Palmeres (La Grangeta) a les 20.30h.
Finalitza l’Assemblea a les 22.20h.

