
Acta Assemblea Sant Andreu 26 de juny de 2012 
 
Inici a les 20:00 hores, 20 assistents 
 
Ordre del dia: 
- Diners recollits assemblea anterior 
- Espai de coordinació 
- Sanitat 
- Habitatge 
- Estat Assemblea STAP 
- Torn obert de paraula 
 
S'aprova l'ordre del dia 
 
Diners recollits assemblea anterior 
La setmana passada es va recollir un pot solidari per una dona amb 3 fills que havia acudit a una 
de les AAVV de Sant Andreu però no s'ha pogut tornar contactar amb ella. Es proposa guardar els 
diners i si no ve en un temps deixar-los als fons de l'assemblea. 
 
Espai de coordinació 
Es reuneix aquest divendres 29 al barri de l’Esquerra de l’Eixample, al local de l’AVV (Av. Roma 
139). Més informació a http://espaicoordinacio.net/ (EC) 
 
Un company llegeix la proposta de mínims que es va aprovar a l'inici l'EC i parla del debat que 
hem fet en darreres assembles sobre l'EC. Es vol revisar i parlar del funcionament i dels grups de 
treballs. 
A continuació es llegeix l'ordre del dia de la propera reunió per fer aportacions per part de 
l'assemblea. 
 
Torn obert de propostes: 
1. Explica que els responsables del correu de l'EC no responen. Respecte la proposta 
d'assemblea a Sant Vicenç dels Horts el 14 de juliol, creu que no cal sortir de Barcelona. També  
diu que l'EC hauria d'anar més enllà i recomanar les propostes que es fan. 
2. Valoració del 16J no cal. 
3. Reprendre tema del transport. Fer una Assemblea General de BCN, com organitzar-la? 
4. EC és tècnic, les assemblees han de votar, però l'EC poc ficar el nom a les accions. Hi ha 
ritmes diferents de cada assemblea. Respecte Sant Vicenç, diu que l'EC és de Barcelona però que 
va gent d'altres pobles de Catalunya que demana un espai per trobar-se i és interessant per més 
endavant mirar d'estendre l'EC. Potser millor fer-ho més a prop. 
5. No veu clara la proposta de St. Vicenç a no ser que sigui una assemblea amb més temps per 
preparar-la. 
6. Tot de nou “chapuzero”, cal calendaritzar bé un any, delimitar que és xerra allà. Fica l'exemple 
de la trobada Pensar el moment i fer-ho bé. Proposta de trobada general a Barcelona al setembre 
i treballar-la bé, podem acollir-la. Se'ns fa gran Catalunya si aquí encara no funcionem bé 
(Barcelona), després si que caldrà. Pla d'accions tècnic i 2 mobilitzacions generals. 
7. Ok calendari però no veu 2 mobilitzacions vol més. Sobre el transport comenta que no ens 
passi el mateix que l'altre vegada. 
8. Trobada similar a pensar el moment Ok. Treballar bé l'EC. 
9. Interessant anar a St. Vicenç, s'ofereix. 
10. Hi ha una ordre del dia i serà una primera pressa de contacte (St. Vicenç). 
11. Organització i acció ha d'anar lligat. 
 
El company que anirà a l'espai fa un repàs de les propostes per portar-les a l'EC. 
- Fer Assemblea General pel setembre per no córrer i fer alguna cosa nova (amb comissions o 
grups de treball interbarris) 
- A St. Vicenç podria anar algú. Es veu com una cosa més emotiva i per ampliar l'EC en el futur (és 
parlarà de la trobada a l'assemblea vinent). 



- Treballar recuperació de pisos buits de la banca rescatada (proposta de Sant Andreu amb idea 
de col·laboració interbarris de cara a setembre). 
- Treballar el tema transports (augments), hi ha poc consens, és veu bé deixar-ho per més 
endavant i preparar-ho bé a finals d'any. 
 
Sorgeix un petit debat sobre que ha de fer l'EC, signar propostes o no? Surten breument els temes 
de l'operativitat, el funcionament, la legitimitat, la decisió... Diverses opinions a favor i en contra 
sobre signar o no des de l'EC, però la gent sembla manifestar que és important resoldre els altres 
temes i deixar si signar per més endavant. 
 
Es fa votació si/no/deixar el tema de signar des de l'EC per més endavant. La proposta més 
acollida és deixar-ho per més endavant amb l'EC més madur. 
 
A les 21.00 hores hi ha 30 assistents. 
 
Sanitat 
 
- Expliquen la tasca feta per Nou Barris on s'ha presentat una manifest conjunt i el consell de salut 
s'ha posicionat a favor. Volen que l'acció s'estengui a altres barris, és llegeix el text sobre la 
modificació de la llei de sanitat i s'acorda fer-ho a Sant Andreu. 
- Es recorda el tema de les multes a AAVV per defensar la sanitat de 30.000 €. 
- La FAVB vol fer el 6 de juliol una trobada de sanitat oberta a tothom i tots els col·lectius sobre el 
tema del recopagament i la sanitat. 
 
Es fa un torn obert de paraula per parlar del repagament a Catalunya dels medicaments (1 € per 
recepta) més el recopagament del govern d'Espanya a partir del 1 de juliol també dels 
medicaments. 
 
1. Explica el tema de l'€ per recepta i que pots negar-te perquè és una taxa. Et donen un model 
per fer un escrit i fer una fotocopia del DNI (hi ha farmàcies que no tenen per fer fotocopies). El 
recàrrec serà d'uns 0,30 €. Està lligat amb el #novullpagar de les autopistes. El 1 de juliol pujarà el 
preu de molts medicaments, diuen que el màxim seran 61€/any però pel mig any que queda de 
2012 diuen que el màxim serà 36 €, no quadra. 
2. Explica que va tindre que pagar. 
3. Comenta el repartiment d'octavetes d'informació que va fer l'assemblea divendres i va tindre un 
èxit desigual. Es van penjar cartells a algunes farmàcies. Sobre el no pagament diu que arribarà 
un recàrrec i si no és paga llavors una multa més gran però diu que cal fer-ho i amb les farmàcies 
plenes. Explica que els diners no van per sanitat si no per pagar el deute i és un tema també 
estatal. Comenta que pots inscriure't a l'oficina d'ocupació i no et caldrà pagar i cal estendre 
aquesta informació (poden anar les ames de casa, els estudiants, els aturats, etc.). 
4. La desobediència amb el gest del no pagament és bo i amb ressò social. 
5. No es creu molt el tema de la multa gran. Comenta que ell ha vist que la sanció serà de 0,20 € i 
animà a la gent a no pagar.     
6. Diu que si ho fan més de 4.500 persones (no pagar) al govern no li surt a compte reclamar-ho, 
més cost que ingrés. Proposa recollir € per les entitats de veïns multades.   
7. Fer un grup de treball. 
8. Ha d'anar a buscar un medicament, diu de gravar el no pagament en vídeo per fer difusió a les 
xarxes socials virtuals. 
9. Hi han molts canvis i no està clar el tema, proposa fer una xerrada explicativa i per com fer el no 
pagament. Per concretar proposa fer un petit grup de treball. 
10. Respecte el recàrrec del 20% comenta que podria haver problemes per reincidència. Ok al 
vídeo. Fer accions cada hora. Explica que les llistes d'espera no redueix el cost si no que l'aplaça i 
passa de la Generalitat (salut) a un major cost per l'Estat (seguretat social – baixes). 
11. Cridar l'atenció. Comenta la campanya de Catalunya Caixa (rescatada) que pagarà l'€ als 
pensionistes. Fer grup de treball, vídeo, octavetes i xerrada. 
12. Ok al grup de treball. Començar ja. 
13. Fer el grup dins de la comissió de salut (es reuneix divendres a les 18h). 



Es queda a l'arbre després de l'assemblea per treballar el tema. 
 
- Cadena Humana a l'Hospital de la Vall d'Hebron. S'explica la situació, hi ha força recolzament de 
diversos grups. Sortida dissabte a les 10:00h a Pl. Orfila caminant fins al CAP de la Guinaueta i 
arribada a l'hospital a les 11:30h. Es ficaran taules informatives i haurà una roda de premsa. No 
està clar si haurà manifest. Pel tema econòmic col·laboren les AAVV i l'assemblea. 
 
Habitatge 
 
Recorden la proposta feta a assemblees anteriors (fer un grup per preparar un text i una 
convocatòria sobre la recuperació d'habitatge/s buits de banc rescatats amb intenció de 
coordinació amb altres barris). Es passa full per apuntar el correu i treballar virtualment i mirar de 
fer proposta a la propera assemblea amb treball de cara a setembre. 
 
Estat de l'assembla 
 
Ens preguntem com millorar el funcionament de l'assemblea i prioritzar. Es planteja si fer una 
assemblea estratègica per veure l'estat de les comissions. 
 
Torn obert de paraula sobre l'assemblea: 
1. Dinamització no és reuneix, l'assemblea té dinàmiques i potser ara no passa res si no es 
reuneix. 
2. El grup d'Economia Solidària es reuneix divendres a les 18 hores i estan treballant. 
3. Està preocupat per la marxa de l'assemblea i creu que fa falta un replantejament de dalt a baix. 
Proposa potser mudar-se a la Plaça del Comerç, fer abans de l'assemblea l'ordre del dia i 
comissions per necessitats dels moments. Comenta que estem tancats en relació a la poca gent 
que assisteix. 
4. Fer abans l'ordre del dia és poc operatiu i costa, és necessari però difícil. 
5. Al grup de treball de participació últimament els i costa fer coses i volen que es sumi gent o 
revifar-lo.   
6. Fer ordre del dia abans, resum de l'acta al principi de l'assembla i encartellar. 
7. Es tard per aquest debat. Es va fer una assemblea estratègica, recollir el treball que es va fer. 
8. Estem tancats, cal generar idees com canviar el dia o l'hora. Provar fer l'ordre del dia abans i 
coses noves. 
9. Fer un ordre del dia estàndard de 3 blocs: comissions, debat i torn obert de paraula. Prefereix 
quedar-se a Pl. Orfila. Repartir octavetes que ja tenim fetes mitja hora abans. 
10. No fer això a aquestes hores. Que recuperi el tema el grup de participació. Prefereix Pl. Orfila i  
vol tornar a omplir-la. El lloc és un problema formal desplaça el problema de fons, no tenim 
objectius ni calendarització. Va enviar correu perquè li agradaria que l'assemblea/comunicació 
recuperés enviar un correu abans de l'assemblea i un després amb l'acta. 
11. El resum de l'acta no ho veu. 
12. Això és igual que l'Espai de coordinació, un caos. Som reactius i no tenim pla estratègic i tenim 
una idea molt primitiva d'assemblea, es xerra tot. Assemblea hauria de ser un espai de decisió i no 
de debat. Fer les coses amb més temps com la plataforma salvem el casc antic. Som sempre els 
mateixos 4 activistes i seguirem. Fer calendari i grups de treball i comissions per fer feina i 
assemblees més puntuals. 
13. Es nova, la segona vegada que ve. La gent passa i no s'entera qui som. 
14. Revifar l'assemblea i l'estratègia. Fer explicacions per la gent nova i octavetes. 
15. D'acord amb 12. Puntualment ho fem bé. Ser autocrítics i coordinar-nos amb la PAH, la gent 
de Salut, etc. 
16. Si hi ha més gent es crida a més gent i cridaríem més l'atenció. 
 
Torn obert de paraula 
 
… 
 
Fi de l'assemblea    


