
ACTA COMISSIÓ ACCIÓ: 26/06/2011 
 
Ordre del dia: 
 

1. Control de propostes fetes i noves propostes 
2. Visibilitat de les accions 
3. Punt d’informació (plafó d’activitats) 
4. Funcionament de la comissió (organització i correu) 
5. Punts per l’ordre del dia de la següent assemblea 

 
    
1. Control de propostes fetes i noves propostes1. Control de propostes fetes i noves propostes1. Control de propostes fetes i noves propostes1. Control de propostes fetes i noves propostes    
 

• Cas Mercedes.  Es parlava de fer una ocupació simbòlica d’un dia de 
l’espai, abans, però, creiem convenient buscar informació i anar a 
veure l’espai.  
�El Borja pot aconseguir informació (des d’articles publicats al De 
cap a peus). 

 
• Pancartes. Per donar continuïtat i visibilitat, proposem un taller de 

pancartes per penjar-les a totes les places. Volem proposar a 
l’assemblea aquest taller pel diumenge 3 de juliol a les 18h.  
�Cal buscar material a la Gordissima i/o Diables (teles, pintura), i 
comprar el que falti. La Marta i la Marina A. ho faran. 
�En Quim  mirarà les places on es puguin penjar pancartes. 
 

• Manifestació a Madrid. Organització del trajecte del grup de persones 
que vulgui participar de la manifestació de Madrid el 23 de juliol. Des 
de l’assemblea es vol fer un sondeig de la predisposició de la gent a 
anar-hi a partir d’una llista on les persones s’apuntaran i a partir 
d’una llista al Doodle. 
�El Ferran trucarà a companyies d’autocars. 
�Si és viable, llençar la proposta a altres barris i pobles per tal de 
que el viatge surti més econòmic (després de saber quanta gent de 
Sant Andreu hi anirà). 
 

• Taller de no violència. Es tracta d’un taller pràctic a càrrec de Paco 
Cascón (l’Enrique n’és el contacte) per tal de donar-nos eines per una 
acció no violenta a partir d’actes simbòlics d’oposició pacífica. Durarà 
entre dues i tres hores i es proposa per el diumenge 10 de juliol.  

 
• Terrenys del carrer Virgili. S’han dirigit a nosaltres per tal de fer una 

acció a uns terrenys al carrer Virgili, però estem esperant més 
informació. 

 
• Acció durant el canvi d’ajuntament. Serà l’1 de juliol i hem de 

preparar una acció. Hem de preguntar a la comissió de cultura què 
tenen pensat fer (ja que ells ho van proposar)  
�La Marta ho preguntarà. 



 
• Acció contra mitjans de comunicació. Per tal de transmetre la 

consciència de com manipula la televisió. Especialment, tv3. Després 
de debat sobre la línia d’actuació, acordem pensar i tornar a parlar 
del tema en altres assemblees. 

 
 
 
2. Visibilitat de les accions2. Visibilitat de les accions2. Visibilitat de les accions2. Visibilitat de les accions    
 
Pensem que hi ha molta gent que després de l’acampada les nostres accions 
s’han acabat. Per fer difusió de la nostra continuitat, muntar el taller de 
pancartes a les places, i fer una encartellada quant la comissió de 
Comunicació hagi acabat el disseny del cartell. 
 
 
3. Punt d’informació3. Punt d’informació3. Punt d’informació3. Punt d’informació    
 
Proposem un dia a la setmana un punt d’informació a la plaça que sigui rotatiu entre 
comissions (a més de  tothom que s’hi vulgui apuntar). Volem plantejar-ho a la 
trobada d’intercomissions per saber la disponibilitat de la gent de les comis. La funció 
d’aquest punt d’informació ha de ser: 

- Visibilitzar el moviment 
- Fer d’enllaç entre comissions i col·lectius 
- Donar informació dels actes 
- Donar el contacte de mails, etc. de comissions i col·lectius. 

 
 
4. Funcionament intern de la comissió acció4. Funcionament intern de la comissió acció4. Funcionament intern de la comissió acció4. Funcionament intern de la comissió acció    
 
Pel que fa a la gestió del mail, quan s’enviin mails amb propostes d’accions, dirigir a 
les persones que proposen participar i explicar-se a les assemblees de la comissió. 
 
Pel que fa al blog, ens segueixen demanant les funcions i objectius de la nostra 
comissió per penjar-la al blog de l’assemblea. L’elaborarem a partir del que ja hi ha fet 
de pl. Catalunya i plantejar-ho des de Sant Andreu. 
 
    
4. Punts per la següent assemblea4. Punts per la següent assemblea4. Punts per la següent assemblea4. Punts per la següent assemblea    
 

- Funcions i objectius de la comissió acció (enviar-ho per al blog) 
- Infraestructura i difusió necessaria per al taller de no-violència 
- Accions per a l’estiu i per al setembre (acampada al setembre per reunir més 

gent) 
 

5. Altres5. Altres5. Altres5. Altres    
 
����    9 de juliol: reunió de comissions acció a Pl9 de juliol: reunió de comissions acció a Pl9 de juliol: reunió de comissions acció a Pl9 de juliol: reunió de comissions acció a Pl----    CataCataCataCatalunyalunyalunyalunya    
����Plantejar a l’assemblea sobre l’assemblea de barris i pobles: creem una comi Plantejar a l’assemblea sobre l’assemblea de barris i pobles: creem una comi Plantejar a l’assemblea sobre l’assemblea de barris i pobles: creem una comi Plantejar a l’assemblea sobre l’assemblea de barris i pobles: creem una comi 
d’extensió que representi sant andreu a pl. Catalunya?d’extensió que representi sant andreu a pl. Catalunya?d’extensió que representi sant andreu a pl. Catalunya?d’extensió que representi sant andreu a pl. Catalunya?    



 


