
ACTA ASSEMBLEA SANT ANDREU 05/07/2011 
 
A les 20: 15 hores dóna inici l´Assemblea de persones indignades de Sant Andreu amb una 
assistència aproximada de 180 persones. 
 
En primer lloc es fa un recordatori del funcionament dels signes i els seus significats en el 
desenvolupament de l´assemblea. 
 
Es proposa el següent ordre del dia: 

 
1. COMISSIONS 

 Dinamització 
 Acció 
 Sanitat 
 Continguts 
 Comunicació 
 Cultura 
 Laboral 
 Inmigració 

 
2. DEBAT 
 
3. HORT URBÀ 
 
4. ORGANITZACIÓ ASSEMBLEA I COORDINACIÓ ASSEMBLEES 
 
5. TARDOR CALENTA 
 
6. PERIODICITAT DE LES ASSEMBLEES 
 
7. CASSOLADES 
 
8. TORN OBERT DE PARAULES 
 
S´aprova l´ordre del dia proposat. 
 

1. COMISSIONS 
 
Dinamització 
 
− Recorden el tema de les bústies repartides per recollir l´opinió de persones que no assisteixen a 

les assemblees i/o no utilitzen les noves tecnologies. 
− Volen que fem arribar propostes a la mateixa assemblea per tal de millorar el seu funcionament. 
− Recorden que pel bon funcionament de l´assemblea no s´han de trepitjar les intervencions i és 

molt important respectar totes les opinions. 
 
Acció 
 
− Es reuneixen el diumenge a les 20 hores a la Pl.Comerç 
− Exposen que a la última cassolada va participar poca gent. Es pregunta si davant aquest fet es fa 

mòbil o no. Es pregunta si la gent vindrà el proper dijous. S´acorda que donat que hi ha un punt 
a l´ordre del día específic per parlar d´aquest tema ressoldrem aquestes qüestions posteriorment. 



− Diumenge passat es van fer pancartes per penjar a les places i donar visibilitat al moviment. 
Proposen penjar 3 pancartes durant la propera cassolada (dijous 07 juliol). S´aprova. Les altres 
pancartes es penjaran el proper diumenge. 

− Informen que s´ha parlat amb el Districte per tal que respectin la llibertat d´expressió i no retirin 
les pancartes. Han trucat perquè anèssim a parlar amb ells a la seu del Districte, però se´ls ha dit 
que assisteixin avui a l´assemblea per parlar d´aquest tema. 

− Informen que del 7 al 10 de juliol es farà una acampada a Lleida. 
− Proposen tornar a fer una acampada al mes de setembre. 
− De moment, hi ha 6 persones apuntades per anar a la manifestació de Madrid el 23 de juliol. La 

gent que vulgui anar que escrigui un e-mail a la comissió d´Acció. Recorden que el preu estarà 
al voltant de 29 euros. 

 
Sanitat 
 
− Es reuneixen els dimecres a les 20 hores a la Pl.Orfila 
− Fan una petita valoració de la xerrada que va tenir lloc el passat 29 de juny  “La salut. Un dret 

irrenunciable davant les retallades” . Destaquen que va venir poca gent, sobretot al final i 
conclouen que les xerrades s´han de fer a la plaça. 

− Recorden les concentracions que es fan tots els dimecres al CAP MERIDIANA a les 14 hores 
on també es recullen signatures contra les retallades. 

− Informen que el proper dijous 07 de juliol, a les 17 hores, al Centre Social de Ciutat Meridiana 
pèrits de la Generalitat de Catalunya informaran sobre les retallades. Es farà una concentració. 

 
 
Continguts 
 
− Llegeixen el primer punt d´un document d´objectius del moviment de persones indignades de 

Sant Andreu per tal d´entregar-lo al mes de setembre al primer ple del Districte per tal que els 
assumeixin: 

 
OBJECTIUS LOCALS DEL MOVIMENT D´INDIGNATS/DES DE SANT 

ANDREU DE PALOMAR 
 
A presentar al regidor, consellers i conselleres el dia de la presa de possessió del nou districte al 
setembre de 2011: 
 
1- LLIBERTATS I DEMOCRÀCIA PARTICIPATIVA 
 
El govern municipal ha estat elegit i funciona segons el marc legal existent. Aquesta és una 
condició necessària però no suficient. Cal també que realitzi un conjunt de polítiques públiques que 
responguin a les demandes i necessitats dels ciutadans, que redueixen les desigualtats socials i 
territorials existents, que afavoreixin la participació de tothom en la vida ciutadana i que les seves 
actuacions estiguin sempre guiades pels interessos generals i no per servir interessos i privilegis 
d´individus o grups particulars. La dialèctica permanent entre Ajuntament i societat civil és una 
condició indispensable de la democràcia municipal. 
 
1.1.- Plens oberts amb garantia de participació dels ciutadans i ciutadanes. 
 
La normativa actual s´ha interpretat de manera restrictiva, cal que s´estudiï la seva modificació per 
garantir la màxima participació ciutadana. Haurà d´estar regulada la via perquè les propostes 
populars siguin tingudes sempre en consideració. 
 



1.2.- Elaboració de pressupostos participatius. 
 
Amb participació d´entitats i ciutadans/es a títol individual i de caire vinculant. A partir tant de 
propostes de l´administració com de propostes ciutadanes. Haurà d´incloure un seguiment i 
avaluació participatives del procés. 
 
1.3.- Assemblees periòdiques semestrals i vinculants amb les entitats dels barris, veïns i veïnes 
per debatre els problemes els problemes dels barris i orientar inversions. Amb seguiment i avaluació 
per part dels participants. 
 
1.4.- Celebració de referèndums vinculants. 
 
Reduir sensiblement el nombre de signatures necessàries segons la normativa legal vigent. Es 
convocarà referèndum quan el partit/partits governants aprovin qualsevol mesura no inclosa o 
contrària al seu programa electoral i per acord entre ciutadania i ajuntament per temes de gran 
importància social o a petició del 5% de la població censada al territori afectat. 
 
1.5.- Reformular els consells de Barris i fer-ne la crítica i autocrítica públiques. Buscar l´acord 
entre entitats i població en general i ajuntament per crear un nou model de consells de participació 
per a grans temes permanents de ciutat, amb un reglament que garanteixi la total representació i 
eficàcia (en una composició on tècnics i polítics de l´Ajuntament no superin el 20% dels seus 
membres). Amb el caràcter d´aquestes propostes crear comissions sectorials i per objectius 
específics: Festa major, agenda 21, etc... 
 
1.6.- Regidores i regidors hauran d´adquirir el ferm compromís de limitar a dos mandats el 
perídode màxim d´exercici del seu càrrec i caldrà que visquin al Districte o als barris limítrofs i/o 
demostrar l´arrelament a Sant Andreu (feina, activitat social i/o cultural habitual,...) 
 
− Hi ha intervencions plantejant que aquest document és prou important com per debatra-ho a 

fons. També es qüestiona si l´assemblea s´ha de posicionar o no davant el Districte i altres 
institucions públiques o polítiques. 

− S´acorda que es passa aquest document a les comissions per tal que el debateixin i ho debatim a 
la propera assemblea. 

 
Comunicació 
 
− Es vol fer una base de dades amb els correus de la gent que pugui/vulgui penjar cartells per Sant 

Andreu. Hi haurà uns papers en un lloc fixe perquè la gent s´hi vagi apuntant. 
− Hi ha 80 mails mal escrits que no reben informació de l´Assemblea de Sant Andreu. Es faran 

circular uns fulls perquè s´hi apunti qui no rebi informació. 
− Hi ha unes 20 persones apuntades al correu intern de comunicació que no han donat senyals de 

vida des de fa temps. A finals de setmana s´esborraran els seus correus si no diuen el contrari. 
− Es vol fer un registre de botigues i entitats que col.laboren amb les indignades deixant penjar 

cartells de l´Assemblea de Sant Andreu. 
 
Cultura 
 
− Es reuneixen dilluns a les 20,30 hores a la Pl.Orfila 
− Llegeixen el següent comunicat: 
 
 
 



La Comissió de Cultura de l´Assemblea de Sant Andreu creiem: 
 

 Que l´art és un mitjà d´expressió susceptible de ser experimentat per tothom i que per 
arribar a una lògica en l´excel.lència professional cal primer fonamentar una lògica 
de democràcia cultural, en la qual es potenciï l´artista lliure. 
 

 Que cal donar valor a la creació cultural, crear l´entorn i afavorir-la 
 
Per tant, la comissió de Cultura de l´Assemblea de Sant Andreu neix amb la voluntat de 
reflexionar i treballar sobre tres línies bàsiques: 
 

1. Reflexionar, fer difusió i modificar les polítiques culturals actuals generalistes que 
imposen un sistema no consensuat amb la ciutadania i que avorten la creativitat en nom 
d´un art instrumentalitzat, elitista i mercantilitzat. 

 
2. Projectar, proposar i generar moldels de gestió on els equipaments culturals públics siguin 

gestionats per les entitats culturals de cada territori. 
 

3. Activar mecanismes de creació cultural participativa i comunitària amb els quals la 
ciutadania recuperi i evidenciï l´activitat artística fomentant així una formació artística 
lliure i de base. 

 
 
− Proposen que la gent aporti cartells per penjar a la plaça 
− Recorden que els Biciindignats surten cap a Madrid el 12 de juliol. Estan recollint aliments i 

peces de recanvi tots els dies a la Pl.Comerç. S´ha fet un CD que l´estan venent a 3 euros per 
sufragar les despeses. 

 
 
Laboral 
 
− Es reuneixen els dilluns a les 20,30 hores a la Pl.Orfila 
− Inviten a la gent a participar doncs només són 3 persones a la comissió. 
 
Inmigració 
 
− Es reuneixen els dimecres a les 20 hores a la Pl.Orfila. Inviten a la gent a participar i remarquen 

que no cal ser una persona nascuda fora, ni saber del tema per venir a les reunions de la 
comissió, doncs estan aprenent entre tothom. 

 
 

2. DEBAT 
 
A la última assemblea algunes persones van manifestar que calia potenciar el debat sobre temes 
concrets en el sí de l´assemblea. En aquest sentit s´obre un torn de paraules: 
 
− La comissió de continguts proposa fer una assemblea, només per debatre, els primers dimecres 

de cada mes a les 20 hores a la Pl.Orfila. Es faria una ½ hora inicial d´exposició per part d´una 
persona experta i posteriorment es procediria al debat i arribar a conclusions o acords d´acció 
respecte aquell tema. 

− Proposen fer això mateix, però el primer dimarts de cada mes per no augmentar el nombre de 
reunions. 



− Es manifesta que la necessitat de debatre és contínua i no es pot reduir a una vegada al mes. 
− Es proposa debatre a totes les assemblees. Que hagi una part que es dediqui a les comissions i 

una altra a fer debat. 
− Es manifesta que la necessitat de debatre és patent, que no és imprescindible arribar a acords, 

que necessitem aprofundir sobre els temes i es proposa debatre un tema a cada assamblea. 
− Es proposa que Intercomissions proposi el tema. 
− Es fa una intervenció per informar sobre les acampades desallotjades 
− Es manifesta que el debat ha de ser continu i a la Plaça Orfila. Per exemple, amb el tema de 

Grècia no hem fet res. 
− Es proposa que a cada assamblea es proposi el tema a debatre a la propera. 
 
S´aprova que a cada assamblea es decidirà el tema a debatre a la propera. 
 
Arribats a aquest punt es fan propostes per debatre a la propera assemblea: 

 
 Grècia, deute extern i retallades socials (35 vots) 
 Mètodes de lluita i com ha d´actuar l´assemblea (68 vots) 
 Pressupostos (39 vots) 
 Llei Ómnibus (23 vots) 
 La repressió de les acampades (6 vots) 
 Propostes econòmiques alternatives (1 vot) 

 
Es fa una votació a mà alçada i es fa recompte de vots (veure resultats adalt). 
 
S´aprova que a la propera assemblea debatrem el tema “MÈTODES DE LLUITA I COM HA 
D´ACTUAR L´ASSEMBLEA” 
 
  

3.HORT URBÀ 
 
La comissió de Medi Ambient informa que es reuneixen els dijous a les 20,30 hores. Tenen un blog 
dins el blog de l´Assamblea de Sant Andreu. 
 
Exposen que a l´assemblea passada es va proposar fer un hort urbà al Carrer Virgili. S´han fet 
gestions per averiguar qui és el propietari del terreny. Fins la setmana vinent no conclouran aquestes 
gestions. La idea és plantar verdures o el que calgui, fer tallers, fer participar escoles i gent gran. 
 
Es demana l´aprovació de l´assemblea i que sorti gent per gestionar-lo. Una persona de l´assemblea 
expressa que, malgrat estar d´acord amb la idea i els valors que es volen treballar, no li sembla 
adient portar-lo a terme per l´excés de feina que té l´assemblea. 
 
S´aprova la creació de l´hort urbà. 
 
Les persones interessades a gestinar-lo es trobaran al finalitzar l´assemblea. 
 
 
 4. ORGANITZACIÓ ASSEMBLEA I COORDINACIÓ ASSEMBLEES 
 
Debat sobre Barris i Pobles:  
Punts a tractar: 

 coordinar-nos 
 l´assemblea 

- Importància de
- Com millorar la democràcia en



- Propostes comunes a treballar com assemble
- Tardor calenta: accions sonades pels propers 3-6 mesos 

es de barris/pobles 
 
Mecanisme: 
*
debatint. 
* Les comissions expliquen cada punt si volen. Cal que quedi molt clar de quin punt estan parlan
* Torn tan
punt estan parlant. Cal explicar què és un torn tancat de paraula.  
 

 No es decideix res. No hi ha cap votació. S´apunten totes les propostes. El tema es continuarà 

t.  
cat de paraula (explicació) sobre cadascun dels punts. Cal que quedi molt clar de quin 

Barris/Pobles: Què hi diu Dinamització 
Importància de coordinar-nos 

s i subcomissions es coordinin entre sí amb les dels altres pobles i 

ons. 

s- calendaritzadores perquè els actes no se solapin. 
lorat la seva 

rar la democràcia en l´assemblea

És important, però cal respectar els ritmes de treball. 
Cal que les diferents comission
barris. 
Que prenguin decisions sobre convocatòries unitàries en el sí d´aquestes coordinadores de 
comissi
Les assemblees es poden coordinar entre sí, pero no prenen decisions sinò que fan de 
coordinadore
* Entenem que encara estem a molta distància del rodatge de Sants i encara no hem va
proposta. 
 
Com millo  

i estem treballant. 
reu de la comissió o escrigui a les bústies. 

per la comissió per debatre-les. 

ris/pobles

H
Si algú té propostes que les faci arribar al cor
També pot passar-se 
 
Propostes comunes a treballar com assemblees de bar  

ue les comissions/subcomissions s´organitzin entre elles. 

ue s´ompli una fitxa amb el títol, els objectius, els ponents, el seu 
comissions de les altres assemblees. 

Q
Que posin punts en comú. 
Creació de les fitxes d´actes per poder compartir recursos. 
- De cada acte que es faci, q
contacte, el material ... perquè ho puguin utilitzar les altres 
 
Tardor calenta: accions sonades pels propers 3-6 mesos 
Ú
Que cada comissió treballi aquesta proposta  

s de les bústies per fer propostes 

nts ritmes de treball. 
 Diumenge passat es van reunir les comissions d´educació i es va recalcar la importància de 

´Acció expressa que l´assemblea de barris i pobles només ha de ser de 

omissió de 

o ens sortirem. La lluita ha de ser internacional. 
 

atim, no només quan votem. 

 
-     S´expressa que s´han de respectar el difere
−

coordinar-se 
− La coordinació no implica perdre sobirania de l´assemblea. 
− La comissió d

coordinació, no de decisió. 
− La comissió de Sanitat informa que a la propera assemblea portaran els acords de la c

Sanitat de Barcelona. 
− S´han d´impulsar assemblees temàtiques, assemblees de pobles i barris i assemblees generals. 
− Si no ens coordinem n
− Es proposa dir a l´assemblea d´aquest diumenge de Barris i Pobles que hem començat a debatre

el tema, però que necessitem més temps. 
− Es proposa que hem de participar més en el blog de l´assemblea. 
− Caldria que moguessim les mans quan deb
− Es bo que les persones expressin el seu desacord. 



− Es proposa fer una llibreta d´actes de l´assemblea física. 
 
 
 5.TARDOR CALENTA 

 la tardor es fan les següents intervencions i propostes: 

 Es proposa fer una altra manifestació. 

s i a la mateixa assemblea fer grups per treballar-les 
ccions hem de construir perquè el moviment es vagi estenent. 

es. 

 té molts riscos si l´ambient no és l´adeqüat 

6.PERIODICITAT DE LES ASSEMBLEES 

 enquesta sobre la periodicitat de les 
ssemblees durant els mesos de juliol i agost. Segons aquesta enquesta l´opció més votada en el mes 

s. 

e juliol les assemblees seran setmanals. 
´aprova que durant el mes d´agost les assemblees seran quinzenals. Acordem que les dates de 

stència massiva als Plens del districte cada primer 
ijous de cada mes i, si no cabem a la sala demanar que es faci a la Pl.Orfila. 

rà 1 acció. 

7.CASSOLADA 

 de persones per decidir fer-la mòbil, sinó quedar-nos a la plaça. 
 Encara que siguem pocs la gent s´adona del moviment. 

ancartes. 

ja que les assemblees són per debatir i, a títol individual, les persones tenim la llibertat 
per portar a terme les accions que creguem oportunes. 

 
Per tal de rellançar el moviment a
 
− Es proposa que les comissions proposin accions. 
−

− Es proposa fer boicots concrets 
− Es proposa fer 1 assemblea de proposte
− A més a més de fer propostes d´a
− Les retallades dels serveis públics ens uneixen a totes i ens hauríem de centrar en aquests tem
− Els boicots han de ser tant en negatiu com en positiu. Per exemple, la banca. 
− Pensar en convocar una vaga general. 
− Es proposa fer el nostre telenotícies. 
− En compte amb la vaga general perquè
 
 
 
 
En el blog de l´Assamblea de Sant Andreu es va fer una
a
de juliol va ser la de fer una assemblea setmanal i, en el cas del mes d´agost fer-les quinzenal
 
Fem una votació a mà alçada. 
 
S´aprova que durant el mes d
S
les assemblees en el mes d´agost seran el 16 i el 30 d´agost. 
 
Es proposa fer una assemblea infantil a l´estiu. 
 
La comissió d´Acció proposa convocar una assi
d
 
S´informa que, finalment, el 25 de juliol es constituirà l´Ajuntament i es pensa
 
 
 
 
 
− Es planteja marcar un mínim
−

− Es planteja que cada acció té el seu moment i potser ara no és el moment de la cassolada. 
 
Acordem que el proper dijous, dia 7 de juliol sí que fem la cassolada i Acció penjarà 3 
p
 
− Es plante

 



S´acorda que cadascú obri en conseqüència 
 
 
 8.TORN OBERT DE PARAULES 

vist un desnonament al Raval a les 08:30 hores al     
arrer Dr.Dou 2. Es convoca a tothom que pugui anar-hi 

es 

iumenge 09 de juliol hi haurà una manifestació a les 17 

 que hi hauran. 

adreces electròniques. Si algú el troba que el doni a Dinamització. 
 de les comissions. Es planteja que no s´ha de 

ques. 
r 

ibertat individual. 

liveres. S´acorda donar-li les condolències a través 

rvencions. 

aller sobre assamblearisme. 

im disc de Raimon. 

 
-    S´informa que demà 06 de juliol hi ha pre
c
− Es proposa fer una consulta popular al poble sobre el document d´objectius del moviment que 

vol presentar al Ple del Districte 
− Es recorda que fa un any 1,5 milió de persones van sortir al carrer en contra de la sentència que 

retallava l´Estatut d´Autonomia. D
hores. 

− Es proposa crear al blog una pestanya on poguem consultar els desnonaments aturats i els 
propers

− S´anima a  la gent a participar a les assemblees. 
− S´ha extraviat un full d´
− Es fa una reflexió sobre les diferents dinàmiques

ser rígid amb els temes a parlar i que necessitem tenir vincles amb les adminstracions políti
− Respecte la venda de camisetes es qüestiona el fet d´entrar en l´espiral del consumisme, i obvia

temes com les condicions de treball, repercussions en el medi ambient,... 
− Xacori diu que ell farà les camisetes de “Sant Andreu Indignat”. 
− Es qüestiona fins on arriba la sobirania de l´assemblea i fins on arriba la ll

S´han de debatre les coses tranquil.lament. 
− Es planteja que ens hem de relacionar amb les assemblees dels barris del Districte. 
− S´informa de la mort d´un fill de l´Arcadi O

de la comissió de Comunicació. 
− Es critica la utilització de llenguatge sexista a l´assemblea. 
− Es demana no tergiversar les inte
− S´avisa que les cadires van cap a la Gordísima 
− S´informa que demà, al Poble Nou, es fa un t
 
Es dona per finalitzada l´assemblea a les 23 hores amb una cançó de l´últ


