
La comissió d’Acció es va reunir dissabte 11 de juny a les 17:10 a la Plaça Orfila durant la 

acampada de les indignades. Els punts de la trobada varen ser: 

 

1. Propostes 

2. Gestió del mail 

3. Infraestructura 

4. Encarregats 

 

La primera proposta va venir d’un company que va comentar que una senyora recull signatures 

per aconseguir un canvi en la llei de les hipoteques. Aquesta senyora ofereix un recull 

d’informació sobre casos concrets de desnonaments. A la taula d’Acció només disposàvem 

d’un butlletí amb informació jurídica sobre les hipoteques, i es va demanar que es 

fotocopiessin més. 

El mateix noi va proposar el taller d’un grup de bastoners dissabte de 12h a 13h i a partir de la 

13h fent una actuació. Finalment es va decidir que el taller començaria a les 13h, i que 

l’actuació s’integraria en el Cabaret de les Indignades de dissabte a les 19h. 

Per acabar va anunciar 3 invitacions: la d’Arcadi Oliveres, amb qui ja s’ha intentat posar en 

contacte (de moment sense resposta), la del Seminari sobre economia crítica Taifa, i la d’una 

xerrada sobre l’autodeterminació. 

En el següent torn de paraula, es va estar debatent sobre la conveniència d’un concert de rock 

andreuenc a Plaça Orfila, dimecres a les 21:30. Alguns companys s’hi van oposar i es va decidir 

passar la idea a Cultura perquè decidissin què seria millor. 

Agafant la idea d’un flash mob penjat a Internet, es va proposar de fer un espectacle semblant 

a l’Oficina de l’INEM un cop acabi l’acampada. 

L’enganxada de cartells sobre la manifestació del 19-J i sobre l’acampada pels carrers de Sant 

Andreu no ha agradat a alguns veïns, que creuen que embrutem el carrer, i per tant es va 

proposar de col·locar els cartells en locals públics, col·legis, comerços que ens donin permís... 

Es va comentar que era inevitable molestar a certes persones amb accions d’aquest tipus, i 

que no ens havíem de preocupar en excés per això. 

Es va recordar que dimarts a les 8 està programat el desnonament d’en Matías i que a la 

paradeta d’Acció havíem de fer difusió. També es va dir de crear senyals d’STOP estàndards 

per frenar el desnonament i per fer la convocatòria als veïns, deixant una part en blanc per 

incloure la data i el nom del o la perjudicat/a. 

Es van demanar radiografies per crear plantilles i estampar logos o lletres per fer cartells, 

samarretes, etc. 

 



Es va preguntar com gestionar el correu d’Acció. Es va acordar que 

acciosantandreu@gmail.com fos la bústia d’entrada, i que tothom que vulgui enviar un correu 

al grup ho faci a Google Groups. Genís i Marina seran els primers encarregats de gestionar el 

correu d’Acció. 

Es va fer un recordatori de l’ocupació de la Mercedes, que s’abordarà un cop passada 

l’acampada. 

Es va recordar que falta la presentació d’Acció al blog de l’Assemblea de Sant Andreu. Com ja 

es va fer en la primera reunió del grup, només s’haurà de rescatar. El text el té la Maria, que 

tornarà dimecres 15 de juny. 

La comissió d’Acció encara no té un dia fix per quedar, així que es va acordar veure’ns cada 

diumenge a les 20h a la Plaça del Comerç. 

Es va proposar que l’1 de juliol no es deixés entrar a la nova regidora de Sant Andreu a la Seu 

del Districte. 

També es va plantejar fer accions als Plens del Districte. 

 

El següent punt que es va tractar va ser Infraestructura. 

Es va demanar que la gent busqués equips de so per dimecres i dissabte. Van sortir 3 voluntaris 

per aconseguir taula de so, micro, etc. 

Per tal de conèixer el número d’assistents a l’acampada de dimarts 14 i a la concentració 

davant el Parlament de dimecres 15 es va acordar fer servir un paper allargat com a graella per 

a apuntar-se. Els encarregats seran el Martí i el Genís. 

Cal preparar un cartell per avisar que diumenge 19 sortirem cap a la manifestació de Plaça 

Catalunya i que a les 16h hem quedat a la Meridiana (davant Metro Fabra i Puig) amb els 

companys de Nou Barris per fer la rua. 

 

Es va passar el telèfon d’emergència i es va demanar que en cas de perill de l’acampada 

s’avisessin al major número d’amics i veïns possibles per SMS.  

Es va parlar de la missió de la trobada d’intercomissions: fer l’ordre del dia i posar en comú les 

propostes de cada comissió per presentar-la després a l’Assemblea General. Es queda un 

dimarts cada 15 dies a les 19h, abans de l’Assemblea General (20h). 

 

Sant Andreu de Palomar, a 13 de juny de 2011 

 


