ACTA
DE L’ASSEMBLEA D’INDIGNATS I INDIGNADES
DE SANT ANDREU

Dimarts, 19 / juliol / 2011
60 persones assistents.

ORDRE DEL DIA

1. COMUNICACIONS
a. Dinamització
b. Educació
c. Comunicació
d. Sanitat
e. Acció

2. DEBAT

3. TORN OBERT

1. COMUNICACIONS

a. COMISSIÓ DE DINAMITZACIÓ
Es llegeix un manifest per part de la comissió.

La Comissió de Dinamització va ser formada amb la intenció d' aportar tot allò que l' Assamblea de Sant
Andreu necessita, des del material necssari durant aquesta fins a la manera de dur a terme l'Assamblea de
la manera més democràtica i eficaç possible.

Seguint aquests patrons que ens representen com a Comissió, vàrem dut a terme un document on
s'exposava la manera de treballar de l'assemblea, el qual es va aprovar a la tercera Assamblea de Sant
Andreu. Que seguim fidelment tot i que sempre s'hi poden afegir idees noves per part de les membres de l'
Assamblea i també de les comissions.

L' altra aportació que fem, és la manera de dinamitzar els debats, sempre tenint molt clars els objectius
que ens marca aquest moviment de les persones indignades. A Sant Andreu hem iniciat aquest debats
utilitzan un determinat mètode, EL TORN OBERT DE PARAULA. Fent l'avaluació de l'anterior debat,
considerem que en el futur seria important emprar altres mètodes de debat, que facilitin la participació de
la majoria de membres de l'assemblea. Per aquest motiu us plantegem la preparació dels debats de la
següent manera:

Si és possible preparar en col·laboració amb la comissió/persona que l'hagin proposat. Si no ho fós, la
comissió de dinamització ho prepararia.

En qualsevol cas creiem que els objectius de qualsevol dinamització han de ser els següents:
−

Buscar la màxima col·laboració amb la comissió/persones implicades per plantejar el debat

−

Treballar en petits grups

−

Que tothom participi

−

Aprofundir en els diferents punts de vista que pot tenir l'assemblea

Finalment, volem recordar que la Comissió de Dinamització està oberta a tothom, que teniu les bústies
repartides per a fer les vostres aportacions, i que ens reunim dos cops per setmana. I també volem
felicitar-nos per la feina que estem fent des de Sant Andreu i destacar la voluntat d'abançar i la voluntat
de millora que totes estem tenint.

b. COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ
Des de comunicació volem recolzar la idea dels debats, de que totes les persones que el
preparin enviïn un document base per encetar el debat, de manera que des del bloc
puguem informar als membres de l’assemblea. El Fòrum està actiu, per poder continuar
el debats online. Volem comentar la proposta de les samarretes. Preparem unes pantalles
per a que tothom pugui estampar la seva samarreta. A la següent assemblea portarem
dissenys.

Volem que el bloc sigui una eina útil per a totes les comissions. Esperem que a la
propera assemblea totes les comissions tinguin eina de wordpress.

c. COMISSIÓ DE SANITAT

En aquest moment estem desbordats, cada dia hi ha mobilitzacions. Els dimecres ens
reunim, i més amb les festes estem desbordats. Esperem continuar veient-nos al l’agost.

Dimecres passat vam passat al CAP. Vam pujar a la setena planta amb càmera de fotos,
als treballadors no els va semblar bé i van trucar al mossos. Llegeix manifest.

A Dos de Maig volen que els treballadors facin una cooperativa. Per a que cada
treballador compri 6 accions – societat mercantil.

La CS al CAP sant Andreu no ha fet res però igualment hi ha tallades de transit gairebé
cada dia. Ara Acció parlarà de les accions de demà.

d. COMISSIÓ D’ACCIÓ
Demà tema vint i vint-i-un. S’aproven els pressupostos. Es va parlar a l’assembla a de
barris que féssim descentralitzades. Si algú vol fer accions demà, que s’uneixi a la gent
del Dos de Maig a les 11.30 a Gaudí. A la 13.00n a Sant Pau, talls de Carrer.

19.00 mani a Catalunya. Quedem a les 18.00 per quedar com barri i anar tots cap allà.
Recorregut: Foment - borsa - campament. Farem assemblea i decidirem què fem demà.

e. COMISSIÓ DE SANITAT (II torn)
Fan crida de veritat, a tothom: demà hauríem d’estar tots a PC. La privatització va
avançant. Les urgències de Vall d’herbós no hi ha anestesistes. Dependencies a Vall
Hebron ja estan llogades a les empreses. Tenim un CAP del Baix Llobregat que no van
aconseguir tancar.

2. DEBATS

Primer es consulta a l’Assemblea quin debat es vol portar a terme. Es proposen dos, el
debat sobre el text proposat per la Comissió de Continguts la setmana passada, que no
es va poder concloure per causa de la pluja, o el que tocaria aquesta setmana sobre
formes de lluita.

Es decideix portar a terme el debat sobre formes de lluita.

(MA: Membre de l’Assemblea)

MA: El debat de formes de lluita era necessari perquè cal debatre com interactuem amb
al gent que està dintre de l’ajuntament. Començaria amb el debat d’entregar o no
entregar el document.

MA: El próximo Domingo está lo de Madrid, y yo no veo mucha gente de aquí que
quiera ir a Madrid. Yo estoy oyendo por Barrios que esto está decayendo. Esto no lo
podemos permitir, tenemos que seguir adelante.

MA: Cuando se habla de métodos de lucha hay que establecer prioridades. Siempre hay
que interactuar, pero con quien? Hay que evitar que el movimiento se convierta en una
asociación de vecinos más. Se está pensando tb en violencia-no violencia. Todas las
acciones valen, pero no en cualquier momento, siempre hay que elegir el momento: los
medios pueden contaminar los fines.

MA: Sóc partidari de la no violència activa. S’hauria de parlar amb més clama. La
retòrica del poder és perversa al respecte. Totes les formes d’acció són vàlides. Va sortir
una proposta de recollir assignatures per portar-les al parlament. Recollir assignatures
no fa la revolució. Tots els mètodes són vàlids. La discussió de l’altre dia no era tant
com entregar-ho o no, sinó sobre el contingut del preàmbul.

MA: La discusión sobre el documento quizás debería discutirse sobre unos objetivos
mínimos a corto, medio y largo plazo, transversalidad de las comisiones, que las
personas que están en las comisiones sean rotativas. Un documento nos puede ayudar a
tener propuestas más concretas y concisas.

Iniciativa de gente: organizan charlas, llevan dos: jueves a las 19.30 con Arcadi
Oliveras, acciones que se pueden llevar a acabo con las cosas que están pasando. Ellos
se llaman Informa’t. St Magdalena, 12.

Desobediencia civil es la alternativa a la violencia.

Los de La Sagrera nos invitan a su Asamblea.

MA: Veo un peligro en los medios de comunicación. Radio Contrabanda. Miércoles de
16-18. Invito a gente de Sanidad a que explique lo que pasa en sanidad. En Barcelona la
gente está como adormecida. La gente no ve alternativas a los políticos. Pg. Maragall, 6.
A toda la gente que quiera venir, que quiera tener libertad de expresión.

MA: Es necesaria una autoeducación, una autocrítica antes de decidir qué objetivos.
Pacifismo ante todo, ante el primer acto de violencia, al suelo y manos arriba. Cualquier
forma de lucha con tolerancia y con ñetica ante todo.

MA: Respecte violencia-no violencia. Hi ha dues maneres de acabar amb èxit: Islàndia
y Grècia. A mi no m’importaria acabar com Grècia. violencia-no violencia, el govern
també fa vio, que són les retallades.

MA: El moviment no està pas decaient Nosaltres no som pas violents. La trobada a
Madrid. El mètodes violents, primer hauríem de saber qui són els violents, el govern
està exercint una gran violència en les seves retallades.

MA: Encara no ens hem ficat en Xixa. Crec que aquí tenim una part d’ignorància molt
bèstia tots els que no estem lligats a justícia. No sabem què ens pot passar depenent de
lo que fem. Al mercadillo van venir els urbans a demanar instància pel proper cop i aixó
va encendre el debat al suport mutu de fer-les el proper cop. Cal informar-nos de la llei,
de què ens pot passar i què no. Ells tenen aquest avantatge, coneixen la llei i les trampes

MA: A Islàndia també es van produir fets de violència.

MA: Jo vull més democràcia. És intel·ligent desenvolupar la violència civil més que la
violència. És més rendible.

MA: Islàndia és l’exemple que hauríem de seguir en la meva opinió. Hem d’acollonir
una mica polítics i banquers amb les nostres accions. Fer accions d’informació, fer
públic els diners que mouen els banquers, els delictes que cometen els polítics. Hem de
buscar responsables a tots els nivells i fer-ho públic.

MA: La violencia no es el camino, los violentos son ellos. Yo no soy violenta, no los
voy a criminalizar, pero tampoco voy a ser violenta. Creo que me legitimo mucho más
de esa manera. Que entens per lluita? Jo no entenc com a lluita, la lluita és guerra, la
d’avui és molt diferent. El Black Blog era un moviment que dintre el qual es plantejaba
enfrontar-se a la policia. Proposta lluita mitjançant fer publica informació
comprometedora dels bancs, polítics i etc.

MA: violència - no violència. La lluita ja és en sí una violència, va en contra d’alguna
cosa. La qüestió és com ho enfoquem. Cal que tinguem en compte que ens hauríem
d’informar, de forma, de prendre consciència de qui som. Hi ha un número de persones
que estan jubilades per malaltia i que continuen treballant. Aquestes persones engreixen
el sistema i ens fan prendre el nostre dret al treball. Cal que prenem consciencia de les
coses que passen. MA vio s’ha de descartar. Hi hauran sempre provocadors vestits de
paisà.

MA: A Sant Coloma són menys que aquí i estan treballant la resistència pacífica. Amb
violència no arribem enlloc.

MA: Acció amb el document que treballa comissió continguts. Penso que hauríem de
departir-lo entre tots. Entregar un document amb les nostres queixes i entregar-lo al
parlament de Catalunya, un document amb contingut.

MA: Violència - no violència. Caldria definir què és violència. Si no som tots no servirà
de res intentar assimilar-nos a Gràcia o a Islàndia.

MA: La asamblea está bajando. El verano es muy malo. Si somos capaces de aguantar
hasta el otoño más o menos esta gente, maravilla. Después del otoño, maravilla.
Debemos luchar por atraer gente, concienciarla para que vengan a las manis, para que
luchen. Prensa esta manipulada al 100%. Eso no significa que hay personas que se
sientan impotentes al ver cómo su trabajo queda atrás por los intereses de sus jefes.

MA: Cal estar informat sobre la llei. Si tots volem confeccionar un canvi, hem de
canviar la realitat individual de cadascú. Maneres de lluita: passa’t a la banca ètica, ves
a manifestacions, etc.

MA: Qué es lo que se puede o no se puede hacer. Legalidad y justicia son cosas
diferentes. La legalidad cambia, y la pueden cambiar las personas. También hay que
saber qué organismos actúan en cada momento, si la Guàrdia Urbana o los Mossos
d’Esquadra

MA: Necessitem ser eficients. Cal prioritzar. Cal ser conseqüents, que els mitjans siguin
coherents amb les finalitats. El manifest de continguts era una excusa per parlar de
coses concretes. Els de continguts van voler treballar en anàlisis dels mecanismes de
participació (districte), reflexionar, i criticar i denunciar. Objectius locals i concrets.
Vam agafar un model que es va presentar a St. Coloma de Gra. Vam treballar aquell
documents. Però a partir de les assemblees potser hauríem de ser conseqüents i veure si
estem caient en les mateixes fallades que els dels districtes. Hem d’analitzar com estem
funcionant. Fem un “parón”, rebobinem una mica i analitzem les assemblees, com ens
comportem. Analitzem tots els mètodes. L’assemblea és un òrgan sobirà i col·lectiu.

MA: Tres qüestions:

Violència: La violència dels bancs és horrorosa. Les retallades estan fent que la gent és
mori.

Desobediència: Fer fora un grup que sestà manifestant és violència. Quan jo desobeeixo,
no vull estar sola, vull estar amb molta gent. No tenim dubtes, tenim pors. Les pors ens
les hem d’anar traient.

MA: Estic molt contenta de com s’està desenvolupant aquest debat. Estem debatin, no
passant llista de les comissions. No estem en davallada, estem en un impasse,
malauradament aquest impasse ens ve en un moment que no ens va bé. Els nostres
objectius estan ben definits, si hem d’anar a per les petites coses en lo local. El
pacifisme descol·loca els poders. Trobar-se varius milers de persones a terra els fa por,
no estan preparats.

Respecte la democràcia real, volem dir participativa no representativa. Quan diem que
no ens representen és pq no creiem en aquest sistema electoral.

MA: Boicot als polítics locals. Quan venen a un acte públic, assenyalar-lo.

MA: El moviment 15M hem d’anar sumant, o si més no restar ningú. Accions que les
pugui fer de cara. Jo pretenc que tothom que estigui al meu costat ens coneixem per
anar fent coses per avançar. Aposto per la desobediència civil sempre i quan ho decidim
en assemblea. Respecte el document, crec que no li entrarà cap document pq a mi no em
representa. Els podríem donar un document que digui “no ens representeu”.

MA: Tota aquesta lluita hauria d’anar en dues vies. Sanitat i educació, especialment.
Serveis social mínims no estan donant abast.

MA: Formes de lluita: És un debat que no s’acaba avuí, que no cal centralitzar-lo, que
sempre s’estarà fent. Per què lluitem? Com lluitem? Nosaltres, com a moviment que
estem engegant diem que lluitem no per petites coses sinó per canvis importants en la
nostra vida. Em sembla que no ens hem de quedar aquí, sinó preguntar-nos sobre quin
model de sanitat volem, què és això de la medecina. Amb educació, igual: no ens
queixarem per la ràtio d’alumnes sinó pel concepte de escolarització. Preguntar-nos pel
fracàs escolar. A nivell organitzatiu, lo mateix. La forma de lluita és l’assemblea. És
l’eina de lluita més important que tenim. Ara, als barris, prendre una decisió és lent, si
vol ser presa de forma assembleària.

MA: Un parell de reflexions: Primer,parlem de Islàndia i Grècia, però la cosa no s’acaba
aquí. Hi ha moltes lluites a d’altres territoris que no estem mirant, ens hauríem de
prendre el temps per mirar-nos-ho. No acabarem ni com la una i com l’altre, som un
país diferent. Respecte la lluita: sembla que lluitar sigui només estar a la capçalera
d’una mani, però lluitar també és la manera en que consumim., com treballem en els
nostres col·lectius, etc. Tercer, fa temps que sento que estem en la societat de la
informació. A mi em fa por pq sembla que la info ens envaeixi. Sembla que hem de
treballar per “empoderar-nos” per la info, per exemple vídeos de les càrregues policials
etc. Hem de ser com tèrmits, continuar treballant i destruint des de dintre el sistema. No
tinguem por de ser menys, un dia serem més o menys.

MA: 75 anys que SA la forma de lluita va ser anar a les casernes i agafar els fusells. Jo
trobo que el Gandhi va aconseguir més coses que d’altres a base de trets. Es guanyen
més coses així excepte quan te l’estan fotent. Cal informar molt millor cal octavetes,
informació. A la gent que no entra en facebook. Una de les coses que més acollona als
polítics i als financers és un poble informat. Al menys que la gent de Sant Andreu se’n
enteri de que és el que volem.

MA: Mobilitzacions del dia 23. Dissabte a les 18.00 des de diferents punts i conflueixen
a la Porta del Sol. Diumenge 1830 posa gran manifestació. Entrar a
www.tomalaplaza.org i posar “Madrid manifestació del 23”. Concluissió: ningú no és
jutge de ningú.

MA: Fa dos mesos que estem treballant i estem a la segona quinzena de juliol, deu n’hi
do el que sesta fent. Accions: Tenint en compte que els que tenen el poder són molts,
s’ha d’afegir al tema violència - no violència el fet que les accions siguin més efectives
menys efectives. Qui exerceix la violència i com. Quan la violència l’exerceix
moltissima gent es valora de forma diferent que quan la fan quatre gats. Centrarr-se en
tres-quatre coses, fer-s’hi expert, escollir, optar-ne per algunes coses i deixar-ne
d’altres. Accions concretes: Posar noms i cognoms a les situacions. Expandir el
moviment; hem de passar no tant per xerrameca sinó per accions concretes.

3. TORN OBERT DE PARAULES
830 Assemblea Nou Barris evitar desnonament Eric

MA: ACCIÓ: Comissió d’acció hem fet pancarta de aturem les retallades. Es farà mani
día 20 Pl Catalunya fins on els mossos ens parin. Penjar la pancarte: és més important
que estigui penjada que no a la manifestació. Està d’acord l’assemblea de penjarla ara
quan acabem.
Es demanen voluntaris per penjar la pancarta. S’hi presenten tres persones, una d’elles
amb una escala.

COMUNICACIÓ: Llegeix un manifest de creació d’eina d’intercomunicació.

IMMIGRACIÓ: 20 de Julio manifestación badajoz 5-12, a las 20.00, comunidad
africana que ocupa ese sitio, los quieren desalojar.

SUPORT MUTU: La M. va venir de Retorn. Vam anar a la reunió que tenien. Dema
tenen l’assemblea a les 189.00. Si algun no va a la mani, que vingui a l’assemblea C
Lanzarote, 40.

MA: Pancarta: Poden treure-la per la nit. Potser era maco portar la pancarta per la mani.
Fem una altra pancarta per la mani.

AM: Informa sobre la marcha a Madrid. Web www.bicindignada.blogspot.com En blog
de Sant Andreu está la dirección.

MA: Ens obsequia una cançó.

