
ACTA ASSEMBLEA SANT ANDREU 7/6/2011

INTRODUCCIÓ

La 3a Assemblea de Sant Andreu s’ha dut a terme a la Parroquia de Sant Andreu de Palomar 
pels factors climatològics i perquè no s’ha trobat un altre lloc cobert ni amb suficient aforament. 
S’ha fet una reunió d’intercomissions per decidir quin era l’ordre del dia,una hora abans,

ORDRE DEL DIA

1 – Comunicació 
2 – Gestió económica
3 – Acció
4 – Habitatge
5 – Gènere
6 – Dinamització
7 – Punts a afegir
8 – Torn obert de paraula

• Autodeterminació

• Plaça Catalunya

• Assemblea Nou Barris

COMUNICACIÓ

Van fer valoració de les Xarxes Socials i blog – Ben valorades
Al You Tube hi ha diferents videos i entrevistes a: 

• AssembleastapTv
Proposen fer tríptics
El Blog el proposen amb l’estètica com el de la Plaça Catalunya
El Logo de l’Assemblea de Sant Andreu está en procés d’acabar-se. – Es deixa per la propera 
Assemblea.
Es crearà un taller de fer pancartes per penjar-les als balcons

• Es demana des de l’Assemblea que es renovi del blog

• Pàgina web amb informació per Assemblees: N-1.cc
La Comissió es reunirà el 8/6/2011 a les 20:30 a la Plaça Orfila

GESTIÓ ECONÓMICA

Aquesta comissió s’ha creat perque l’Assemblea tingui diners per poder afrontar les activitats.
S’enviarà un correu a les Comissions per saber quants diners necesiten cada una d’elles. 
S’hauran de justificar tots els “gastos” de cada Comissió amb els tiquets de compra.
Es portarà a l’Assemblea un full per explicar com està l’economia de l’Assemblea.
A l’acampada es disposarà d’un pot comú per tal que tothom hi pugui dipositar diners per 
l’Assemblea.
Els diners recollits a la cafeta de divendres 10/06/2011 que es realitzarà al Centre Social La 
Gordísima aniran destinats cap a l’Assemblea de Sant Andreu.

ACCIÓ

ACAMPADA:
Lloc: Plaça Orfila per qüestió de visivilitat. Les tendes es disposaran davant de la gespa del 
final de la Plaça Orfila creant pasadissos.
S’ha dividit l’horari de l’acampada en MATÍ/TARDA/NIT en una graella per tal que la gent 
s’apunti a les tasques que cregui opotú apuntar-s’hi.
L’acampada donarà inici amb una CERCAVILA que comenci a les 19:00h  i acabi a la Plaça 
Orfila a les 20:00h del 10/06/2011.



S’acaba el diumenge dia 19/06/2011
Es llegeix un text de Principis de l’Acampada (No és un Manifest de Sant Andreu)
Tema lavabos – Utilitzar els comerços a canvi de neteja.
Es passa un paper per fer un llistat de prsones per si hi ha problemes.
Tema cuina:

• Inventari de material.

Es volen fer Comissions dins l’Acampada.

• Convivència

• Infraestructura – el material es portarà a Diables de Sant Andreu o al Centre Social La 
Gordísima.

• ...
Es volen fer Debats/Xerrades/Activitats
S’obre el torn tancat de paraules.

• Es vol canviar el “sistema electoral actual”del text que s’ha llegit.

• Es vol demanar la dimissió de Felip Puig dins del text. – i que hi hagin fulls per firmar

• Es demana que cada Comissió aporti alguna frase al text llegit.

• Es comenta que els lavabos del Districte estan oberts a tothom.

• Es demana que hi hagi advocats per si hi hagués  alguna detenció en cas de 
desallotjaments forçats.

• Es recorda que l’actuació de Felip Puig no va ser només d’ell,

• Es demana que també s’inclogui el tema de “races”.

• Es demana que hi hagi més gent que aporti informació.

HABITATGE

El dimarts 14/06/2011 al Carrer Gran de Sant Andreu 470 a les 8:30h del matí hi haurà un 
desnonament. Es demana l’assistència del major número de persones per impedir-ho.
El mateix 14/06/2011 es votarà la llei ÓMNIBUS, en la que hi ha la Llei d’Habitatge, així que 
volen fer unes cartes als parlamentaris perque facin un debat. Aquestes seran passades a 
Comunicació, i ells les passaran als paslamentaris. També es diran els mails dels parlamentaris 
perque tota la gent pugui enviar les seves cartes.
Faran unes trobades per la gent que no té Internet.
Torn obert de paraula:

• Es proposa que s’inclogui un punt sobre les retallades de sanitat.

• Matias (desnonament) – Porta 2 anys aturat, sense cobrar res, i ja no pot pagar la 
hipoteca.

GÈNERE

Volen fer una declaració de principis.
No estan massa d’acord amb l’acampada.
No estan dacord amb l’espai trobat per l’Assemblea, ni amb la disposició de les dues últimes 
assemblees perque no ens veiem la cara.
No els va agradar el tracte que va rebre la companya de la Comissió de Gènere a l’anterior 
Assemblea.
Es reuneixen Dilluns a les 21:00h.

DINAMITZACIÓ

Recordar els punts aprovats a l'Assamblea anterior.

Recordar que s'hauria d'establir un temps màxim de unes 2 hores i per tant tothom ha de ser 
conscient del temps en les intervencions



Reunió intercomissional 1 hora abans on a la mida de lo possible per fer l'ordre del dia i 
estimació de temps per comissió, torn obert, etc ..

Si és possible moderadors rotatius intercomissions per moderar les assemblees F0
E0 també 

comentar en la intercomissional

Possiblitat d'incloure temes nous en l'ordre del dia. Derivar-los a la Comissió o a l’Assamblea.

Establir una rotació de les intervencios de les comissions.

Amb l'objectiu de poder dispossar d’informació amb més temps i poder difondre-la, es demana 
que les comissions pengin les seves actes al blog i, si s’escaigués, per separat hi pengin un 
altre document especificant què s’ha de treballar per part de tothom.

Es fomentarà tenir bústies per recollir info als Centres Cívics de cada barri

Recordar que l'objectiu de les assamblees és arribar a un acord i a la pressa de decisions entre 
tots els assistents. Davant d'una proposta pot haver-hi consens i per tant es tema aprovat o pot 
no haver-ho i per tant es procedeix amb una primera votació:

1.      Establir l'enunciat de la proposta de forma clara i concisa. La pregunta ha 
d'estar formulada de manera que es pugui respondre amb “sí”, “no” o “cal 
debatre”.

2.     Si davant una proposta hi ha diversitat d'opinions, obrir un torn tancat de 
paraula (en quant a temps, no en quant a nombre d'intervencions) i demanar 2 
repressentats de cada una de les posicions, a favor i en contra, per obrir un 
debat on expossin les seves posicions. (això hauria de controlar-se també en 
numero d'ntervancions ¿una per persona?

3.      Tornar a votar. Si no hi ha consens que torni el debat a la comissió i prepari 
una contraproposta. Si el plenari ho considera urgent, relegar els altres punts de 
l'ordre del dia i establir un diàleg més extens.

Mantenir contacte i relació, i replicar recíprocament, amb la resta d’assemblees de barri, vila i 
poble catalanes i acta de les trobades a Pça. Catalunya

Encarregar-se de la logística i la infrastructura de les Assemblees de poble.

Prendre acta de les assemblees i reenviar-la adjuntant la documentació aportada per les 
comissions.

Gestionarem qüestions internes: recolzament comissions, suport logísitc, graella (google 
calendar) per evitar solapaments, etc.

Incorporar al blog sensacions positives i negatives de l'assamblea amb l'objectiu de fer 
evaluació per millores.

JOVENTUT

Volen obrir una paradeta a l’acampada per donar-se a conèixer.

CULTURA

CABARET: Tira endavant, tot i que no hen rebut idees ni propostes: 18/06/2011
Proposen fer Art al Carrer els diumenges (a acordar quins diumenges)
Queden els dilluns

EDUCACIÓ

Tenen intenció de muntar una paradeta informativa/fer activitats...a l’acampada.
- Educació en el lleure
- Escoles bressol
- Assemblea de la comissió d'Educació. 20h
- CEIPs i Secundària.
- Universitats



Es reuneixen dilluns 13 Juny a les 20:00h a la Plaça Orfila.

SUPORT MUTU

Són pocs, demanen més gent.
Han fet un manifest (Que no han passat per posar-ho a l’Acte)
Volen posar una taula amb fulls per engegar la xarxa veïnal, per posar per exemple un mercat 
d’intercanvi.
Es trobaran amb la Comissió d’Habitatge pel tema dels Desnonaments.

SANITAT

Ja han muntat les taules F0E0 tots els dimarts
Els dimecres a les 14:00h paren el trànsit a la Meridiana com a mesura de protesta.
Concentració dia 08/06/2011 a la Plaça de Sant Jaume contra les Retallades
Aniran a Correus per donar Informació.
Dia 30/06/2011 xerrada amb el Dr.Camprubí a Can Fabra.
Al Juliol tanquen Centres d’Atenció Continuada = Urgències de la nit i el cap de setmana. Tota 
la gent anirà cap al CAP de Sant Andreu,
Dia 08/06/2011 es reuneixen a les 20:00 a la Plaça Orfila.

LABORAL

Requereixen un Socióleg per tal que ens expliqui què està passant actualment.
Proposen un mercat d’intercanvis a l’acampada.
També volen fer un mail-cadena amb les indignacions,
Es reuneixen dilluns a les 20:30h a la Plaça Orfila.

MEDI AMBIENT

Volen trencar els tòpics F0E0 faran tallers/activitats durant l’acampada.
Proposen fer un mercat d’intercanvis durant l’acampada.
Es reuneixen el dissabte 11/06/2011 a les 21:00 a la Plaça Orfila

CONTINGUTS

Volen que tothom tingui informació sobre els temes més generals: economia,...
Activitats:

• Xerrades Banca Ètica

• Xerrades model econòmic actual.

• Cooperativisme.

• Pancartes i plafons.

TROBADA DE BARRIS I POBLES A LA PLAÇA CATALUNYA

15 de Juny F0E0 S´aproven els pressupostos de la Generalitat.
- 14 de juny: acampada davant del Parlament (Ciutadella) (al vespre).
- 14 de juny: cassolades a tots els barris i pobles (21h).
- 15 de juny: cadena humana per impedir el pas del polítics al parlament (7:00h del matí).

19 de Juny F0E0 Manifestacions unitàries a l´estat espanyol. (Pl. Catalunya 17h fins arribar 
al Parlament).
- 17 de juny - Accions descentalitzades a bancs i caixes.
- 18 de juny - Assemblees informatives a tots els barris i pobles.
- 19 de juny - Marxa des dels pobles i barris cap a la Pl. Catalunya.
- 19 de juny - Ocupació de l´hospital del mar durant 2 dies (després de la manifestació).



Zona franca:
7 de juny F0E0 19:00h, cassolada a la Plaça Marina. Es demana col·laboració per poder crear una 
Assemblea de Barri

Sants:
11 de juny F0E0 recuperació/ocupació de CanBatlló per tornar-ho al Poble.

Nou Barris:
19 de Juny F0

E0 Comença l’Acampada a Nou Barris.

Tots els dimecres:
Talls de carrers a les 13h a prop dels hospitals
Talls de carrers a les 14h a prop dels CAPs

ASSEMBLEA DE NOU BARRIS

Fan el Dia de la Música el dia 19 de Juny i volen coordinar-se amb les Assemblees d’altres 
barris per la marxa del mateix dia per anar a la Plaça Catalunya tots junts.
Quederan amb la Comissió d’Acció.

AUTODETERMINACIÓ

Es proposa que es pugui votar el pret a l’Autodeterminació.

TORN OBERT DE PARAULA

• Es proposa la Subcomissió de Gays,lesvianes,transexuals,...dins de la Comissió de 
Gènere.

• Es proposen fer accions davant dels bancs i entitats.

• Es proposa fer punts concrets de demanda de l’Assemblea.

• Es felicita a les Comissions. Es proposa fer una Comissió per l’Autodeterminació,

• Es recorda que el Símbol dels Indignats són uns pantalons amb les butxaques fora 
penjats dels balcons.

• Es recorda que hi ha Banques Ètiques.

• Es proposa fer 1 Cassolada per setmana, per UNIR FORÇA i fer un recorregut més 
llarg.

• S’explica que una persona ha posat una querella criminal a Felip Puig, on s’hi pot 
afegir/unir tothom qui vulgui.

• Es proposa una Comissió de Gent Gran, com la que existeix a Plaça Catalunya (que va 
tenir molt de èxit) i una recollida de firmes.

• Es vota a favor que el Dimarts 14 de Juny l’Assemblea de Sant Andreu serà a la Plaça 
Orfila a les 20:00h.

• A partir de l’Acampada es decidirà si es segueix cada dia amb les Cassolades.

• Es proposa a utilitzar un Web que corretgeix el llenguatge discriminatori.

• Es pregunta sobre el tema de la Comissió d’Autodeterminació. On s’ha de debatre?

• Es proposa fer una cassolada cada dia + una cassolada amb recorregut a la setmana.

• Es comunica que a la Plaça de les Palmeres hi ha un Mercat d’Intercanvi el dijous 
09/06/2011

• Es demana que es coordínin les activitats de la setmana de l’acampada amb les que es 
faran a BCN.

• Des de la Comissió de Vaga General de Plaça Catalunya ens expliquen que és molt 
important fer tots la Vaga General. De moment aquesta Comissió estan anant per les 



empreses explicant el perqué es vol fer aquesta Vaga. Dia 11/06/2011  a les 11:00h a 
Plaça Catalunya hi ha una xerrada amb direrents empreses per coordinar-se. Mail: 
trabajadoresindignados(arr)gmail.com.

• Queta, a títol personal, com a membre de la Comissió Laboral de Sant Andreu i 
residenta del barri de Trinitat Vella demana que hi hagi una denúncia col·lectiva a les 
empreses.

• Sexplica que: Una persona per cobrar una pensió, ha de treballar 38 anys. Un polític 
només 8 anys. 

• Es proposa que no fa falta una Comissió d’Autodeterminació. Que aixó es vota sí o no 
a ella.

• S’explica que el 08/06/2011 en Felip Puig compareixerà al Parlament de Catalunya per 
explicar l’actuació de “neteja” a la Plaça Catalunya. Es torna a demanar la DIMISSIÓ 
d’aquest “senyor”.


