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Acta comissió de continguts dijous 21 de juliol de 2011 
 
 
Data: 21 de juliol de 2011 
Hora:  21h 
Lloc:  Plaça Orfila 
Assistents: Alberto, Joana, Júlia, Lourdes, Rufino, Xavi M., Xavi P. 
 
Acompanyament musical de cassolada Sant Andreu Indignat. Poquets però es feien 
sentir! 
 
 
Ordre del dia 
 

1. Resum de l’assemblea del dia 19 de juliol pels que no van poder assistir o van 
arribar tard. 

2. Ronda de propostes i debat 
 
 
1. Resum  i avaluació de l’assemblea del dia 19 de juliol 
 
Es valora de manera molt possitiva el desenvolupament del debat sobre “mètodes de 
lluita” pel que fa a l’alta participació i respecte amb que es va produir. 
 
De totes formes, va quedar pendent la decisió sobre si “presentar un document 
d’objectius locals mínims a l’ajuntament és o no un mètode de lluita”. Dinamització 
ens proposa dinamitzar aquest debat (mini debat, 15 minuts?) la propera assemblea.  
 
 
2. Ronda de propostes i debat 
 
 

a. Seguiment de les decisions de l’assemblea. 
 
La comissió torna a posar el tema sobre la taula de que seria bo fer abans de 
començar l’assemblea un llistat de les decisions preses per l’assemblea que 
requereixin un seguiment, per poder avaluar en quin punt es troben els temes. 
D’altra forma, es té la sensació que les propostes aprovades no arriben a 
materialitzar-se. 
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b. Extensió de l’Assemblea 
 
Es parla de treballar el tema de xarxa social (no només virtual). Establir contactes 
amb: 
 

Tipus Assemblees/Comissions/Entitats Motiu 
Territorial 
 

Assemblea de Bon Pastor 
Assemblea de Trinitat 
Assemblea de Nou Barris 

Fer una xarxa de districte i 
ampliar la força de les 
demandes locals. 
 

Assemblea de barris i pobles 
(Ja en tenim representació.) 

 

Coordinació de totes les 
assemblees territorials 
Evitar la desintegració del 
moviment 

Temes 
específics 

Comissions temàtiques de 
acampadabcn que continuïn actives 

No repetir feines i optimitzar 
recursos. 
 

Plataforma contra les retallades 
 

 

Associacions 
de Sant 
Andreu 

Associacions de veïns dels barris i 
pobles del districte (tres) 
 
Altres entitats 
(aquí no recordo quines vau esmentar, 
si podeu omplir el gap) 

 
 

Donar a conèixer el moviment i 
explicar el que volem. 

 
 
 
Posar-se en contacte amb assemblees, comissions, plataformas i associacions de 
Sant Andreu, a nivell presencial. 
 
 

c. Universitat indignada 15 M d’estiu 
 
Es comenta l’excel de recursos disponibles per conferències, tallers, etc. per la 
universitat indignada d’estiu que s’està preparant i que es faria de l’1 al 10 de 
setembre. Un membre de la comissió anirà a la reunió de divendres per recabar 
informació i veure com està el tema.  
 
Es considera un tema fonamental, per la manca de formació en molts temes que tots 
ens detectem a nivell personal. També pot servir de “pistoletazo de salida” del nou 
curs. 
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d. Priorització d’esforços 
 
Es parla de focalitzar els continguts i les accions del proper trimestre en les 
retallades en el sector públic (sanitat i educació) que són els temes candents de 
cara a l’anomenada “tardor calenta”. 
 

e. Difusió 
 
Es parla de fer unes octavetes per temes crítics (per exemple, ara focalitzades en 
sanitat i educació) amb 5 (màxim 10) punts clars i informatius sobre com estan 
les coses i què es pot fer per canviar-les. Aquestes octavetes es distribuirien entre 
els veïns (bústies, comerços…)  

 
 
 
Es convoca la propera reunió per dimecres 27 de juliol a les 21h.  
 
 
Comissió continguts Sant Andreu indignat 
 
contingtutsstandreu@gmail.com 
http://assembleastap.wordpress.com/tematiques/continguts/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


