ACTA ASSEMBLEA SANT ANDREU 6/09/2011

A les 20 h 15 minuts s’inicia l’Assemblea de persones indignades de Sant Andreu amb una
assistència aproximada de 125 a 170 persones, i finalitza a les 22h 40min.
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:
- Informació sobre el nou llançament de desallotjament de cal Matias.
1. Informacions de comissions.
1.1 Educació
1.2 Salut
1.3 Comunicació
1.4 Universitat Indignada
1.5 Cultura
1.6 Acció
1.7 Laboral
2. Valoració proposta sobre les accions proposades pel 18 de setembre
3. Debat sobre la coordinació estatal i BCN, discussió sobre la organització externa de l'AstAP.
4. Torn obert de paraula

- Informació sobre el nou llançament de desallotjament de cal Matias:
El passat 14/07 es va poder aturar el desallotjament de cal Matias, tot i la comunicació amb
l'Ajuntament sobre aquest cas, i aquest donar marge de temps, a en Matias se li ha comunicat un
nou llançament el proper dia 4/10/11 a les 9:00 del matí. --> es proposa recordar en l'assemblea a
prop de la data el dia, hora i lloc per fer més unió.
1. Informacions de comissions.
1.1 Educació: Crearan octavetes d'informació (penjaran la informació a la web) i
necessiten ajuda per repartir-les, organitzant torns de matí/tarda.
En la propera assemblea proposaran diferents accions contra la nova llei de immersió
lingüística.

1.2 Salut: Per tots els CAPs: Meridiana, Nou Barris,..., s'estan recollint firmes degut a totes
les tancades de CAPs que s'estan duent a terme, el retard en operacions,...., dimecres a les 20h
la comissió decidirà quan i a on es portaran totes les firmes.
Es valora els actes del passat divendres i dissabte com a positius i es tornaran a tallar carrers
principals. Tanmateix han estat altres municipis que han aconseguit fer aquests talls perquè des
de Barcelona la participació va minvar.  Es proposa tornar a fer cassolades, començant per
anar en contra del tancament de Via Barcino i quedant el 12/09 a les 18h a la Pl. De la Trinitat i
anant fins el cap acabant amb una assentada fins que es decideixi al mateix moment.
La comissió realitzarà un mapa real de totes les retallades de sanitat.
1.3 Comunicació: S'informa a tots /es les participants que si hi ha algú que encara no rep
els mails que enviï un correu i si no el dilluns al vespre és el dia de reunir-se.
1.4 Universitat Indignada: Va començar el dia 31/08 amb molt bona participació i és dona
les gràcies a tothom pels bons resultats, recorden que hi ha xerrades i tallers fins dissabte, el qual
hi haurà activitats tots els dies.
1.5 Cultura: Estan treballant per tenir un espectacle amb textos de Manuel Celalla, i
començaran els diumenges d'Art a partir de novembre.
Tornaran a preparar un fantàstic cabaret, i el presentaran amb la gent de l''Harmonia. Recorden
que tothom que vulgui participar en aquesta comissió es reuneixen el dilluns a les 20h.
1.6 Acció: Recorden que queden els diumenge a les 20h, proposen fer dues pancartes
per recolzar l'acció del dia 18/09 el qual centralitzarà totes les retallades a nivell estatal. Les dues
pancartes quedaran ubicades una a la pl. Orfila i l'altre a Concepció Arenal amb la Rambla.
Han quedat el 13/09 per fer-les davant de la Gordi a les 19h i es penjaran les pancartes el dia
15/09 (possiblement a les 20h), fent una cassolada
1.7 Laboral Demanen gent per col·laborar, tothom pot ajudar. La comissió queda cada
dilluns a les 20:30 a pl. Orfila, Han fet díptics informatius i realitzaran:
- Una xerrada el 22/09 a les 20h sobre "la Reforma Laboral i el Moviment Obrer", per part de
l'Associació Taifa.
- Es convoca el dia 14/09 a les 18:30 a la Facultat de Geografia de la UB (C/ Montalegre n. 6) la
comissió de Pl. Catalunya amb l'objectiu de coordinar el treball per una vaga general per
poder implicar sindicats i treballadors d'empreses.
2. Valoració proposta sobre les accions proposades pel 18 de setembre: De les reunions
fetes a Madrid s'han proposat que cada comissió/àmbit vagi a cada conselleria.
Es realitza un torn obert de paraula, finalitzant amb la proposta d'anar tots junts com a poble i no
separats per àmbits. S'ha d'aprovar l'hora i lloc on anar, queda com a proposta oberta a la
conselleria de cultura pel tema de la normalització lingüística.

3. Debat sobre la coordinació estatal i BCN, discussió sobre la organització externa de
l'AstAP:
Es planteja crear un grup de treball per a recollir totes les propostes, elaborar un text per a
debatre en l'assemblea. Primerament s'expliquen totes les propostes (veure arxiu penjat amb
anterioritat).
Es recorda el que es va dir en l'assemblea del 5/07 "és important coordinar-nos però respectant el
nostre ritme,....,"1
Es celebra un torn tancat de paraula:
- Crear un grup de treball com una nova comissió "d'extensió" per mantenir-nos coordinats amb
els altres.
- No marcats pels temps d'altri.
- Ens hem d'organitzar amb tots.
- Moviment horitzontal sense jerarquies.
-Carrecs rotatius, l'assemblea del poble és sobirana, diferenciant qüestions de fons amb més
d'acció.
- Com a part de Bcn ens hem d'unir.
- Assemblea de tots els barris i pobles el proper 17/09
- pot coexistir una comissió per comunicar-nos a diferents nivells
- Hem de confiar amb tots
- Unificar esforços d'acció: desallotjament, comunicació interna, portaveus rotatius (tècniques d’en
Cardoso) per evitar manipulació i arribar a acords però ho ha d'acceptar el poble
- PAP ens necessitem els uns als altres 9/09 c/ obradors a Bcn i el 10/10 a nivell estatal.
- coordinar per coordinar, que tot tingui una fi.

I es treballa per grups finalitzant amb un buidatge de tots els punts:
- Crear grup de treball a incloure a intercomis
- BCN coordina bcn.
- autonomia de les assemblees
-Coordinació per accions concretes
-Canviar de lloc les reunions, fer-ho rotatiu
- propostes locals
- 3 o 4 participants però un de la ultima reunió per no perdre el fil.
1

Per veure el text complert mira la pàgina de l'acte de l'assemblea del dia 5/07

- que els acords es ratifiquin
-Auto revisable a 6 mesos
-Només temes generals a les coordinacions generals
-Sants matisat amb enllaços
-Creació comissió extensió
-Marcar calendari
-Creació d'un espai de treball, una coordinadora
Els interessats a seguir treballant el tema desprès de l'assemblea es van poder organitzar.

4. Torn obert de paraula
-Conselleria: gasta càmeres per posar-les en els cascos del mossos i qui ha aprovat el
pressupost?
A on s'ha de denunciar aquests abusos pressupostaris? Al síndic? Si tots són els mateixos!
- Canviar de dia per la Xampions: cules vs. Assemblea (gràcies a la final van fer neteja a pl.
Catalunya de la gent acampada)
- opcions de canviar de dia, fer-les rotatives...
- les càmeres, els policies, ...., no és seguretat és control.
- Anar a les entitats a donar informacions de l'AstAP.
- S'informa que en Josep Llové, advocat pot explicar els camins cap a la denuncia del sistema a la
Gordi de 7 a 9.

Finalitza l'assemblea recordant la propera el dia 13/09 a la mateixa hora.

