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Acta Assemblea Sant Andreu 26 de juliol de 2011
A les 20 h 15 minuts s’inicia l’Assemblea de persones indignades de Sant Andreu amb una assistència
aproximada de xxx 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
Hort
Sanitat
Acció
Dinamització
2. La Gordi
3. Centre de drogodependència (Associació Retorn)
4. Bicindignats
5. Madrid
6. Universitat indignada 15M d’estiu
7. Debat sobre
forma de lluita.

la

validesa

de

presentar

8. Proposta de debat per la propera assemblea.
9. Torn obert de paraula
S’aprova la proposta d’ordre del dia.

un

document

al

districte

com

a
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1.

Comissions

Hort urbà
Diuen que divendres 29 hi haurà reunió a l’hort, que es troba la carrer Virgili sota el camp de Sant Andreu.
Una de les portes ja l’han feta seva però no l’altra.
Convoquen tothom que hi estigui interessat a la Jornada de treball, amb dinar. Fa falta gent i també
material. Es fa una crida a portar guants, botes, estris, etc. La gent de “Aquí me planto” està col.laborant i
han començat a recullir material. A la propera assemblea, després de la reunió ens informaran més
detalladament.
Sanitat
Valora possitivament la manifestació de dimecres 20 de juliol. Es va aplegar molta gent. Parla de unes
30000 persones. Els manifestants de Sant Andreu van sortir de Plaça Orfila, de manera que es va crear molt
bon ambient i es va fer difusió, va servir per què se n’assabentés tot el barri que s’hi anava.
Companyxs tancatxs al CAP de Ciutat Badia. Dilluns 25 a les 5 va anar el responsable de l’àrea local de
la comissió de serveis socials, que és una plataforma sense sigles que porten 2 o 3 anys treballant. Van
parlar amb un tècnic del CAP exigint-li resposta a la pregunta: fins a quin punt es tornarien enrera les
retallades? El tècnic els va convocar divendres a l’auditori per respondre a les seves preguntes, però
finalment, davant la insistència de la gent, va respondre que ell era només un tècnic i no tenia res a fer. La
plataforma demana parlar amb un responsable que tingués autoritat.
Dimarts 26 hi havia una manifestació a les 19:30h
Es comenta que són gent molt cremada amb les retallades. Amb el tancament del CAP de Barberà i Badia la
gent haurà d’anar a Granollers. És una població amb gent molt gran amb molta necessitat. Es proposa
enviar un mail a Badia en senyal de recolzament. L’assemblea està d’acord. La comissió de comunicació se
n’encarrega.
Es llegeix un document amb intstruccions al personal dels CAPs devant dels grups reivindicatius. (adjunt)
Es recomana el llibre “La Veu de les Places” de l’Arcadi Oliveres sobre el 15M. Preu: 5Euros.
Des d’acció es comenta que els dies 20-21 van anar al CAP de Río de Janeiro. Els van acordonar i es van
donar situacions de molta tensió. S’avisa que totxs ens trobarem amb això cada cop més.
Dinamització
Es recorda que costa molt de trobar equip de so per les assemblees. Si algú en té o té contactes que el
puguin oferir que es possin en contacte amb dinamització.
L’assemblea proposa la possibilitat de comprar un megáfon.
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2.

La Gordi

Tothom que tingui encara material de l’acampada a La Gordi l’hauria d’anar a recullir. O es deixarà al
carrer. Algú proposa de guardar-ho entre totxs abans de llençar-ho al carrer.
3.

Centre de drogodependència (Associació Retorn)

Els volen tancar el centre, que és un centre de dia, sense drogues i d’atenció a les famílies. Es traslladaria al
Centre de Via Favència a on tenen narcosala, lliurament de xeringues i metadona. No té res a veure amb el
centre de Sant Andreu que des de sempre ha tingut bona relació amb el barri i segueix un programa lliure de
drogues. Les retallades són una excusa per fer-los fora. Van contactar amb tothom: televisió, benestar
social, però és estiu i els van donant llargues…
Divendres 29 a les 13h fan una cassolada. I es tancaran al centre. Demanen recolzament. Passen un full de
signatures per l’assemblea per demanar que el centre no es demantelli.
MA (membre de l’assemblea): El centre no ha donat mai cap problema al barri. Té el suport de l’Associació
de Veïns Sant Andreu Nord.
MA: Hi han establiments del barri que sempre han col.laborat penjant cartells i donant difusió. Es poden
deixar fulls de signatura en aquests establiments.
Contacte
al
Facebook:
Bloc/100002611010365
4.

http://es-es.facebook.com/people/Associaci%C3%B3-Retorn-Casa-

Bicindignats

Agraeixen el menjar i els diners que els vam fer arribar. Juntament amb la venda de CDs els ha donat per la
benzina d’anada i tornada i el menjar.
El 12 de juliol van sortir de Sant Andreu. Van anar atravessant pobles, Vilanova, Cambrils a on muntaven
un xiringuito informatiu. Als llocs on hi havia assemblea s’hi apuntaven i la gent els feia el sopar.
Comenten que a Alcañiz, per exemple, un petit poble de Teruel, les acampades no poden tenir éxit perquè
es coneixen totxs. A alguns pobles, els problemes ja no són les retallades o els desnonaments. El problema
és que no tenen ni hospitals. A Gargallo, per exemple, un poble de 180 persones, on hi han 150 jubilats es
van reunir amb la gent al Casal d’Avis. O a vegades, es relacionaven jugant a futbol amb els xavals.
El més enriquidor, comenten, ha estat la relació amb la gent. Diu que no han arribat a Madrid per la força
dels músculs, sinó per la força de la voluntat. La trobada de totes les marxes el dissabte 23 a Madrid va ser
molt emocionant.
S’està preparant una marxa a Brusseles que arribarà el 17 d’octubre.
El dijous 28 a les 20h a La Gordi, el video “Ocupem la zona”.
Un altre membre de l’assemblea també valora molt positivamente l’experiència. “¡Que se rindan, que están
rodeados!”
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5.

Madrid

Era al.lucinant l’esperit que hi havia. Es valora l’experiència personal a nivell humà. I es lamenta que als
medis de comunicación no hi va haver ressó.
6.

Universitat Indignada 15M d’estiu.

S’està mirant d’organitzar una mena d’universtitat indignada de l’1 al 10 de setembre. Hi ha un grup de
coordinació de les assemblees de barris que es reuneix divendres a Plaça Catalunya, sota el monument a
Macià. Es vol organtizar un calendari de xerrades o tallers. Es creu que pot servir per fer xarxa amb altres
assemblees de barris i pobles, per formar-nos, en temes tan complicats com el deute o la situació política
mundial, en temes de conseqüències de la desobediència civil, que va sortir l’altre dia a l’assemblea…, i a
més a més, com a empenta inicial del trimestre calent que ens espera.
Es demana si l’assembla vol participar. Es demana qui podria dedicar-li una mica de temps a la
organització. Es demana a la gent que vulgui col.laborar que es posi en contacte amb la persona que havia
assistit a la reunió de Plaça Catalunya o al mail de contingutsstandreu@gmail.com.
L’assemblea es trasllada a l’església de Sant Andreu del Palomar a causa de la pluja.
7.
Debat sobre
forma de lluita.

la

validesa

de

presentar

un

document

al

districte

com

a

Presentació del tema:
Des de la comissió de continguts s’ha estat treballant en un document d’objectius locals de l’assemblea de
Sant Andreu basat en el document treballat per l’Assemblea d’indignades de Santa Coloma. Aquest
document està penjat al bloc des de fa un mes. El document de continguts es va presentar a debat a
l’assemblea però es va postposar la seva discusió a decidir si presentar un document al districte era o no un
mètode de lluita vàlid.
Es valora molt possitivament el debat de la darrera assemblea sobre mètodes de lluita. Va ser un debat molt
enriquidor. Va quedar pendent però la resposta a la pregunta de si presentar un document al districte es
considerava vàlid o no com a mètode de lluita.
Torn tancat de paraula
MA: No veu perquè presentar un document no sigui un mètode de lluita. És una manera d’expressar-se.
MA: Presentar un document és una manera de donar-li la volta a les ordenances. Aprofitar les eines que
tenen ells. Ja es va fer, per exemple, amb la Llei Omnibus. Ara, creu que el document ha d’estar dintre
d’una estratègia definida.
MA: Una cosa és un document defensant els companys i companyes i una altra un document de principis.
Ni ells ens representen, ni nosaltres representem a ningú. Creu que no ajuda presentar un document que
vingui a dir “aquí estamos nosotros”.
MA: El moviment vol anar molt lluny, no canviar quatre coses. No ha de voler ser una associació de veïns
més. Som una altra cosa. El moviment 15M qüestiona un sistema que no funciona i es recolza en
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l’assemblea com a òrgan decisori. L’important no és ser operatiu. L’important és perdre el temps en pensar
qui som i com volem interaccionar.
MA: És cert que el plenari del districte no ens representa, però sí que representa a altra gent, que pot també
estar descontenta. Nosaltres ens representem a nosaltres mateixes. Però presentar documents té sentit. És
anar a buscar un consenso entre totes. I anar a dir-los que volem més democràcia. Sí que té sentit la
presentació del document.
MA: Es podria presentar un document de principis no operatiu en el qual demanem la nostra participació,
exigim el nostre espai. Fer una petición a la regidoria perquè Sant Andreu comencés a treballar de forma
participativa, demanant un espai per fer-ho. Un document senzill. Simplement, estem aquí i volem fer
coses.
MA: Ni a favor ni en contra. Com a individu puc manifestar una queixa i obtindré una resposta que
m’afavorirà o no, però com a individu. Com a col.lectiu, és molt important i m’ho he de pensar molt perquè
significa també entrar en el joc o no entrar-hi.
MA: Posats a presentar, presentem alguna cosa amb cap i peus, el més gran possible, perquè sàpiguen tot el
que no han fet.
MA: Portem 4 assemblees amb el document. Un document que en principi era per presentar-lo el dia 25 de
juliol en el ple del districte. Ara, passat el ple, tenim quatre anys per treballar-ho. El document era una
excusa per parlar dels objectius locals de Sant Andreu i fer un esforç d’integració. S’ha treballat. Es pot
treballar millor per fer de l’assemblea un òrgan eficient. Per exemple, aprobant i recordant les decisions
preses a les actes, fent un pla te treball d’extensió… El document recull aspectes com exigir una democràcia
participativa amb comissions decisòries, competències en urbanisme, presentació de propostes que recolzi
el 5% del cens… Es va pensar que era important concretar en uns objectius locals. L’important de
l’elaboració del document és el procés. Tenir els temaris treballats per comissions, aprovats per l’assemblea.
Amb el document, es poden buscar complicitats amb entitats. Si volem competències hem de buscar el
recolzament.
MA: No pot pronunciar-se en abstracte. Ni a favor, ni en contra. Sobre aquest document concret, no està a
favor. No representem a ningú. Ells representen els seus partits polítics. Demanem la reforma de la Llei
electoral. Al barri no els escullim directament. No els vol donar més competències.
MA: La seva resposta a la pregunta seria: Potser. Però es decanta cap el no. Ens hauriem de preguntar:
Què hi diu?
Com es presenta? (amb una mobilització al carrer?)
Quan es presenta? (en un moment de força al carrer?)
Què esperem? Si és una carta als Reis, no.
No volem ser una associació de veïns més. Ells han de venir a parlar amb nosaltres. Fem una carta del poble
a on digui què volem i anem construïnt. Agafem un espai, el fem nostre i els diem aquest és el nostre espai i
presentem la carta del poble.
Compte amb les seves regles. Són amb les que ells guanyen sempre.
Quan es van aturar els desnonaments? Quan teniem la força. Les agafem nosaltres les competències i si
volem les hi passem per escrit perquè quedi clar.
MA: Reclama la modificació de les lleis electorals. Que els polítics deixin de representar els banquers, les
multinacionals… El document és una eina perquè el moviment s’extengui i tingui éxit. És una eina per

6 de 8
treballar amb les entitats i els veïns i l’assemblea. Hem de ser realistes. La nostra força és molt limitada.
S’ha d’extendre el moviment. El document pot servir per fer pedagogia, per treballar amb la gent.
MA: Proposa fer la pregunta en els següents termes: “Podem continuar treballant el contingut del document
de base que està treballant la comissió de continguts i un cop treballat el document el presentem al districte?
MA: Una cosa és recullir signatures, presentar unes exigències. A un document de principis no li veu cap
sentit. Un document concret de Reforma de la Ley Electoral sí que es vàlid. S’han de fer aquest tipus
d’accions. A un “vecino de a pie” li sembla absurd debatre això. La lluita és una altra.
MA: Del document d’objetius locals de Sant Andreu només es va presentar a debat la primera part (llibertat
i democràcia participativa). Són sis pàgines. És obert a propostes per construïr-lo. Propostes constructives.
S’ha d’anar treballant, treballant amb constància, per fer un document de demandes ben madurat que
demana la participació directa de la gent als plens.
MA: Segur que ningú no ha volgut menystenir la feina de ningú. L’assemblea és el més important. El
document pot servir per organització interna. No hem de pensar que el moviment està de capa caiguda. No
caiguem en aquest pou de misèria. El moviment no està mort. Ara ens estan fent més por. Estan detenint,
demanant documentació. Hem d’anar tots junts.
MA: Pau, germans! (Mai millor dit des del púlpit de l’església). S’ha de valorar la feina de tothom. És un
punt molt sensible. Proposa llegir paràgref per paràgref el document. Ànims. Treballem-lo.
MA: Recordarem aquesta assemblea com a aquella de la divisió. Hem d’anar construint. Hem de pensar que
aquestes discussions aniran sortint, que és normal. No hem de tenir por a debatre, ni als moments tensos.
Això és bo. Pau i amor. I la pau està en la lluita diària. Hem d’agafar un local i l’hem d’agafar perquè el
necessitem.
No hi han conclusions del debat.
8.

Proposta de debat per la propera assemblea.

Es proposa que l’assemblea del dia 16 d’agost sigui més festiva i de germanor.
Es decideix obrir el torn obert de paraula, que són les 11 tocades.
9.

Torn obert de paraula

MA: El diumenge 18 de setembre a Madrid, manifestació de tots els serveis públics a nivell estatal. Ho
convoca una plataforma a nivell nacional. A Euskadi per exemple, no han tocat res, mentre que a Catalunya
amb un gobern neoliberal s’està fent una sangria. Què passarà a la resta d’Espanya quan hi hagi el PP?
Ara tenim una lluita atomitzada que va molt malament. S’han de buscar estratègies noves.
MA: Proposa quedar divendres a La Divina a Plaça les Palmeres amb Sòcrates perquè ens anem coneixent
entre totes. De 19 a 22h.
MA: Es suma a la proposta d’acció perquè serà un ambient més distés. Parla de la mani de dimecres i les
accions que es van aprovar en l’assemblea de dimecres. Tothom va estar d’acord en tallar la Meridiana i la
diagonal i anar a Hospital del Mar. En aquella assemblea molta gent va aixecar les mans. Els mossos
esperaven a Meridiana però eren quatre gats. Se’n van tancar a l’ambulatori de Porta. Se’n van anar als
jardinets de Gràcia però amb la gent que hi havia no es va poder tallar la Diagonal. Es va demanar la
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documentació a la gent. En aquell grup hi havia gent que ja li havien demanat la documentació 3 vegades.
Si es troben en un desnonament i hi han mossos ferits, se’ls pot caure el pèl.
També a nivell de barri s’han donat aquestes situacions. A l’assemblea molta gent va votar la penjada de
pancartes a les places del barri i el dia de penjar-les només hi eren 10 o 12. Proposa que si s’aixeca la mà, és
perquè s’hi anirà. Proposa `portar aquesta iniciativa a altres assemblees.
MA: Sembla que estem enviant els xavals com a carn de canó. S’han de proposar accions que puguem
assumir. Creu que s’ha de traslladar la proposta a l’Assemblea de barris i pobles. Proposa també que quan
demanin la documentació la hi presentem totes. D’aquesta manera, enlloc de incausar 30 companyes,
hauran d’incausar a 1000.
MA: Comenta la manca de comissió jurídica a Sant Andreu.
MA: Es comenta un error en l’acta de l’assemblea passada que diu que l’assemblea de La Sagrera recolza la
de Sant Andreu. En realitat, es llençava una proposta per crear l’assemblea de la Sagrera, que encara no en
té.
Al Cercle de Gràcia dijous a les 19 o 19:30 hi haurà una taula rodona amb gent de Democràcia Real Ya,
Plataforma d’afectats per les hipoteques i ATTAC. El col.lectiu Ronda fa unes xerrades d’informació sobre
la reforma laboral i les retallades a les pensions. Què es pot fer si et demanen la documentació? Ells el que
tenen són la policia. Una cosa que es pot fer és anar a menjar el cap a la policia.
MA: Desnonaments als Clot. Era un pis de lloguer en renda antiga. Els van pujar un 200% el lloguer i no el
poden pagar. La reacció de l’administració pública és amb violència. Envien els mossos d’esquadra . Ells es
queden impunes. I a la gent se’ls demana la documentació i se’ls emporten a comisaria.
MA: Hi van haver 40 persones detingudes. El tema dels desnonaments és complicat. Hem d’anar totes i és
molt important donar suport. Recorda que es va proposar obrir una pestanya al bloc sobre desnonaments.
MA: Proposa que quan hi hagin desnonaments, es voti si es vol donar suport o no. I després que es digui
quanta gent hi podrà anar realment.

Es convoca la propera assemblea pel dimarts 16 d’agost de 2011 a les 20:00h a plaça Orfila. S’aprova que
sigui tipus informal, amb picnic i pluja d’idees.

Sant Andreu, 2 d’agost de 2011
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Document adjunt

