
ACTA de l’Assemblea St. Andreu 
Dimarts, 29 de novembre de 2011 20:00 h. 
 
Assistència inicial : 35 persones. A les 21 h 50 persones. 
Modera : Agnes. Pren torn de paraules : Jordi. Pren l’Acte : Gaia 
 
Es llegeix i s’aprova l’ordre del dia: 
Comissions 
Festa Major 
Interbarris + Convocatòria i actes 13 i 14 
Debat 
 
INCIS PREVI – TRINITAT VELLA (Jordi) 
 
Problemàtica proposada  per associació de veïns de Trinitat Vella. 
 
DINAMITZACIÓ 
 
S’ha preparat un document d’organització interna per poder facilitar la tasca del dia a a dia. 
S’enviarà a l’Assemblea  50 pàgines dels documents  i totes les aportacions fetes per els 
diferents grups  que s’han fet servir per la preparació del document d’organització interna. Pel 
que fa a les aportacions individuals s’ha fet una classificació. 
També hi ha un gràfic del procés que des de dinamització s’ha anat fent. 
 
Es proposa obrir un altre vegada el tema el dimarts 20/12 per aprobar el text o aportar les 
últimes idees / modificacions. 
 
El Jordi proposa fer-la més endavant i fer  un debat o aprobació del document i sometre’l a un 
altre aprobació 
 
COMUNICACIÓ 
S’invita a què si algú vol montar una cafeta i el que es fa donar-ho al G. ( andreuenc ) 
També es proposa donar-li el vot solidari ja que li han robat tot. 
 
S’afegeix per part de dinamització que es farà una enquesta d’investigació per decidir millor 
quins temes són els que volem portar com a debat, i l’assemblea decidirá. 
 
FESTA MAJOR 
S’informa que es necessita gent pel dia 03/12 perquè estigui a la carpa de festes alternatives 
mentre es fan les activitats ( conta-contes, dinar i projeccions ) 
Pel matí estarán : L. i M. 
A la tarda : C, J, L, X, F, A 
 
Festes Reivindicatives, s’informa de la presentación del llibre del 15M, es deixaran les quatre 
còpies que ens han regalat als locals del barri perquè tothom els pugui consultar. 
 
Es porta un full per als nouvinguts perquè puguin deixar el correu per rebre informacions de 
l’assemblea 
 
 
 



EDUCACIÓ 
S’informa de la xerrada que es va fer. 
 
LABORAL 
Es fa valoració de la taula rodona del dissabte 26/11 a l’associació de veïns de st Andreu Nord. 
Es comenta en reflexionar el dia perquè amb les festes hi ha activitats que coincideixen. 
 
Efectes del paro i propostes per solucionar-ho. Es reivindica un salari social de més de 600 
euros i garantitzar els subsidis fins que la gent  trobi un altre feina. 
+ Proposta del col·lectiu TREVOL 
+ el efecte psicològic del paro i sobre la identitat de la persona quan li falta feina. 
 
Dimecres 30/11 : trabajador@s indigandos  6:30 en el Centro Solidaridad del Raval. Es 
començarà una coordianció entre comissions laborals de varis barris. 
 
SALUT 
Respecte el Consell de Salut, es valorarà si els 25 anys a St Andreu han estat positius, sortirà 
concurs. 
 
Associació Retorn : la gent està bastant fotuda 
 
Concentració al Vall d’Hebron : dissabte 26/11 van anar-hi 150 persones i es va fer una xarxa i 
una acció informativa a les urgències. 
Dissabte 09/12 tots a a Vall Hebron.  
 
 
[ S’han aconseguit 88 euros al G. ] 
 
 
SUPORT MUTU 
Es proposa  per al dimarts 06/12 fer un altre recollida per la dona embarassada de l’edifici 
15O, ja que necessita de tot pels dos bebés que estan de camí.  
 
Informen de què el diumenge 04/12 es farà una xerrada sbre què és el suport mutu a les 
carpes alternatives.  
 
Recollida de signatures altre cop per l’edifici del 18N ja que els volen desnonar. 
 
Informen que el 30/11 al C/ Rial nº 10, a Nou Barris, volen desnonar una colònia gitana que 
porta allà 30 anys. A les 8 h arribaran les màquines per tirar a terra l’edifici. 
Comunicació d’última hora. Sembla que les famílies gitanes no volen suport per al 
desnonament de demà. 
 
ASSEMBLEA DETINGUTS DEL PARLAMENT 
Intervenció del Robert. Ens informa de la mobilitació del dimarts 13/12 a les 19:30 a Pl 
Catalunya per manifestar el nostre rebuig i bloquejar la repressió que volen dur a terme contra 
nosaltres. 
Dia 14/12 concentració al davant de l’audiència provincial. 
 
 
 
 



 
INTERBARRIS  
E. ens informa que la última reunió es va fer al Carmel. A Guinardó, el company X. diu que ha 
solucionat el tema del tlf d’emergència. 
La L. proposa parar-nos per parlar i profunditzar tant de la proposta de dinamització com de 
l’organització d’interbarris. 
 
DEBAT :  
SALUT I ELS SEUS ASPECTES COL·LATERALS. Es llegeix el document per a fer el debat.  
En Q. parla sobre a on ens pot portar la manera de considerar el cos humà com a parts i no 
com a un tot. 
Parla sobre punts relacionats amb l’actual sistema mèdic. 
S’Afegeixen propostes per al debat. Es fa un torn de paraules . 
 
TORN OBERT  
Parla un company que està convidat a la nostra assemblea, que el volen denunciar perquè va 
escriure un cartell que posava “servei clínic”, i va posar “servei cívic “ al davant d’una clínica 
privada. Demana recolzament dimecres 30/11 a les 10 h a la ciutat de la justicia. 
 
Es parla del què va passar el dia del cercavila i perquè finalment no es va fer l’acció de la 
pancarta. Es comenta que no es va fer per una qüestió de sensibilitat social. 
 
PROPERA ASSEMBLEA  
Moderació : A.  
Es decideix no fer l’assemblea el 06/12 degut a la festa Major de St Andreu. S’acorda fer 
assemblea el 11/12 a les 12 h i la reunió prèvia a les 11h a pl. Orfila. 
 


