
 

 

ACTA ASSEMBLEA SANT ANDREU 12/07/2011 

 A les 20 h 15 minuts s’inicia l’Assemblea de persones indignades de Sant Andreu amb 

una assistència aproximada de 170 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 

 Acció 

 Gestió econòmica 

 Comunicació 

 Laboral 

 Educació 

 Suport Mutu 

 Salut 

2. Assemblea de barris i pobles 

3. Torn obert de paraules 

4. Debat 

S’aprova l’ordre del dia proposat. 

 

1. Comissions 

 

Acció 

 

Es fan diverses propostes per fer més visible el moviment. 

 

Primera. Marcar els bitllets amb un tampó que faci referència al moviment. 

Després d’una discussió sobre si això pot fer que es retirin els diners de la 

circulació o no, s’aprova que si es porta el tampó es poden marcar. 

 



Segona. Es proposa fer instàncies al districte per queixar‐se que ens hagin 

retirats els pancartes. S’han de fer força instàncies i portar‐les alhora. S’aprova 

que es portin les instàncies a una assemblea i s’omplin. 

 

 

Gestió econòmica 

 

S’està preparant un llibre amb imatges del moviment, que surt de persones del 

moviment que es van posar en contacte amb les revistes Directa i  Diagonal. És 

un llibre a nivell de Catalunya. Es finançarà amb la tècnica del micromecentatge 

(petites aportacions fins aconseguir el finançament global). Es demana si 

podem fer una aportació S’acorda fer una aportació de 100 EUR. 

 

Comunicació 

 

Es demana que si algú vol fer cartells, imatges o bé retocar‐les que es posin en 

contacte amb la comissió (santandreucomunicacio@gmail.com). 

 

Laboral 

 

A tot Catalunya només hi ha quatre comissions de Laboral. A la de Sant Andreu 

només hi ha 4 persones. Demanen si algú més s’hi pot incorporar. 

 

Educació 

 

S’ha proposat des de l’Àgora de Plaça Catalunya la possibilitat d’establir punts 

d’informació del moviment a les places. Ara es veu difícil, un punt d’informació 

permament. Si de cas, mirar de cara al inici de les escoles, abans de l’assemblea 

i un altre dia. 

 

Suport mutu 

 

Continuaran fent el mercadillo d’intercanvi. Diumenges a la plaça entre 11 i 12 

hores del matí. 

 

Salut 

 

 Cap Sant Andreu. Com tots els dimecres es va tallar al Meridiana, però es va 

assajar espontaniàment una acció diferent: pujar a la planta de Direcció, 

amb esparadraps a la boca. El proper dimecres es farà el mateix i es lliurarà 

un manifest de protesta. A 2/4 d’1 concentració. 

 S’ha  entregat al Parlament una segona remesa de signatures contra les 

retallades a Salut. Aquest cop 70.000. A l’anterior havien estat 75.000. 



 A Ciutat Meridiana van anar des de la Generalitat a intentar convèncer‐los 

sobre la bondat de les retallades i van sortir per “cames”. 

 S’ha creat un Grup de Defensa de la Sanitat Pública, amb la participació 

d’experts en sanitat pública, que han elaborat un manifest: “Dempeus”. 

http://dempeusperlasalut.wordpress.com/manifest/ 

 Retallades cada cop més àmplies. Una persona afectada explica que volen 

tancar una unitat especialitzada en tractar els pacients afectats per ictus i 

en demana la solidaritat. 

 Hospital Dos de Maig. Els treballadors i el barri s’hi estan oposant 

frontalment. Moltes accions: interpel∙lar el president de la Generalitat, 

l’alcalde de Barcelona i altres polítics al bany contra l’esclerosi múltiple (els 

van agafar literalment... en banyador, acampada davant de l’hospital, etc. 

Faran un hospital de campanya a plaça Sant Jaume. 

  

2. Assemblea de Barris i pobles. 

 

S’informa de l’assemblea de barris i pobles del passat diumenge 10 de juliol. 

 

Ordre del dia: 

1. Sobre la coordinació de barris i pobles 

2. Mobilització 20/21 de juliol (Pressupostos de la Generalitat al Parlament) 

3. Altres propostes. 

L a discussió del primer punt es va basar en la resposta a les següents 

preguntes: 

a) Com ens comuniquem entre els barris? Quines eines comunicatives volem? (Proposta Raval) 
b) Volem coordinar-nos amb delegats/portaveus de cada barri? Volem que la coordinadora voti o 
que treballi per consens? 
c) Quines comissions tècniques volem que treballin en el si de la coordinació de barris? Com 
volem que es composin aquestes comissions? Com volem que participin en la coordinació? 
d) Quina periodicitat volem que tingui la coordinació? 
e) Quan i com volem aprovar (o no) aquest sistema per coordinar-nos? Temporalització de la presa 
de decisions 
 
 

Es va decidir que aquesta trobada no era per prendre decisions, només per 

començar a debatre. Que caldria intentar cloure el debat el 17 o 18 de 

setembre. Es demanava als barris i pobles que es debatís per tal de poder 

prendre aquesta decisió. 

Quant al segon punt es va informar que: 

 El dia 20 al matí cal fer accions de forma descentralitzada (Pendent de 

decidir què fem a Sant Andreu) 

 A la tarda manifestació. S’està discutint el recorregut. I assemblea al final, 

per decidir què es fa al dia següent. 

 

 



 

3. Torn obert de paraules 

 

 Informació que es vol tancar un centre de suport a les famílies i als joves 

amb problemes de drogues o altres dependències. Es diu Retorn i es troba a 

la casa Bloc. Es demana suport.  

 Avui han arribat a Vilanova els i les ciclistes que van marxar cap a Madrid (a 

les 6 del matí!). Es necessita més menjar i suport econòmic. La Cafeta de la 

Gordíssima s’obrirà dimecres i dijous al vespre i es pot portar material o 

suport econòmic. 

 Demà arriben a Barcelona gent d’Islàndia i es demana 1 persona per barri 

per entrevistar‐s’hi. No se sap encara l’hora. 

 El 6, 7 i 8 d’octubre es farà a Madrid una Trobada Internacional de Pobles 

en Lluita (Grècia, Irlanda, Estat espanyol, Portugal, etc) 

 Han rebaixat els pressupost adreçat a Cooperació Internacional un 50%. 

Això implica rebaixar el 80% adreçat a ONG. Es farà una compareixença al 

Parlament i s’anunciarà que les ONG abandonen tots els Consells 

institucionals on havien participat fisn ara. 

 A Mollet han fet un Indignatil. Se’ls pot demanar. 

 S’insisteix en la necessitat i la importància de discutir el tema de Barris i 

pobles. 

 Suport al tema dels bitllets. És molt important el tema del Centre Retorn. 

 

4. Debat (s) 

Atès que a l’anterior assemblea es va decidir fer dos debats, avui i davant de les 

dificultats per fer‐los tots dos, per falta de temps, des d’Intercomissions es proposa 

(i s’accepta) fer‐ne només un. 

 

S’obre un torn de paraules sobre quin dels dos debats (Document de Continguts o 

Formes de lluita)  s’ha de fer avui. S’acorda fer el primer, sobre el Document de 

Continguts. 

S’inicia el debat amb la lectura del primer paràgraf, on Continguts ha incorporat 

algunes esmenes de les comissions. Copiem, però, la primera versió: 

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.  

S’inicia el debat amb la intervenció d’una persona que no està d’acord amb el 

document (i que fa una contraproposta, que ha repartit a l’assemblea). Considera 



que no s’ha d’acceptar la legitimitat de les institucions i afirmar la de les 

assemblees populars. 

Es produeixen d’altres intervencions que, en bona part, no són partidàries 

d’entregar el document a l’Ajuntament i altres que, tot i compartir el document, el 

matisen. 

La pluja no va permetre cloure el debat que es va haver d’interrompre bruscament. 

 

 

 


