
ACTA ASSEMBLEA SANT ANDREU   30/08/2011  

 A les 20 h 15 minuts s’inicia l’Assemblea de persones indignades de 
Sant Andreu amb una assistència aproximada de 120 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 i altres temes

• Sanitat

• Universitat indignada

• Un recordatori de la Gordi

• Comentaris relacionats amb un regidor de Sant 
Andreu

2. Debat: metodologia de funcionament intern

3. Torn obert de paraules

S’aprova l’ordre del dia proposat. Prèviament s’informa d’una trista 
notícia, la mort de la Tanit, la filla de Xavi Gómez, membre de 
l’Assemblea de persones indignades de Sant Andreu. L’assemblea 
decideix fer un minut de silenci, com a mostra de suport i condol.

1. Comissions i altres temes

Sanitat

S’informa de diferents activitats:



Primera. La Plataforma d’usuaris i treballadors de la sanitat 
convoca una manifestació el 2 de setembre per oposar-se a les 
retallades. A les 15 h 30 min. Es queda a la plaça Orfila.

Segona. De l’Assemblea de Blanes s’ha proposat fer talls 
generalitzats de carretera, però es veu difícil que es pugui 
portar a terme de manera global.

Tercera. El 18 de setembre es planteja una mobilització a tot 
l’estat en defensa dels serveis públics i contra la seva retallada. 
Cada sector (Sanitat, Ensenyament, etc.) ha de concretar com 
ho farà. Resta pendent.

Quarta. Les persones que treballen a Retorn (de la casa Bloc) 
agraeixen el suport que se’ls ha donat. La feina que s’ha fet ha 
portat a que no tanquin definitivament el servei, tot i que les 
condicions de treball són precàries.

Cinquena. S’informa que es va anar a penjar cartells i la 
Guàrdia Urbana els va demanar els documents d’identitat i els 
va amenaçar amb una multa de 500 EUR.

Universitat Indignada

A Sant Andreu es faran força actes. Es demana a la gent que 
vingui una estona abans de començar per poder col·laborar en 
qüestions d’infraestructura.

Actes previstos:

Dijous, 1.           Xerrada. Plans locals de Transició.



Divendres, 2.    Mobilització per la Sanitat Pública.

Dissabte, 3.      Xerrada. Aliments i especulació.

                           Dinar popular.

                           Aspectes pràctics de les TIC.

                           Sopar de carmanyola.

                           Cine Fòrum

Diumenge, 4.  Xerrada. La vivenda: una execució hipotecària.

                          Dinar popular.

                          Xerrada. Barcelona en transició.

                          Cine Fòrum

Dilluns, 5.         Reunions de comissions

Dimarts, 6.       Taller. Facilitació de diàlegs i democracia

                           Intercomissions i  Assemblea

Dimecres, 7.    Xerrada. Propostes des de l’economia feminista.

Dijous, 8.          Xerrada. En defensa del decreixement.

Divendres, 9    Xerrada. La policia del segle XXI

                          Sopar de carmanyola

                          Cine Fòrum

Dissabte, 10    Taller teòric-pràctic sobre no violencia i 
desobediència civil

                           Dinar popular

                           Creixement i crisi energética.

                           Sopar de carmanyola

                           Teatre: “La Caputxeta vermella i els lobbis 
ferotges”

 

   



Comunicació   de la Gordi  

Es demana que el proper dijous es quedi a la Gordi per 
empaquetar les coses de l’acampada. 

Comentaris relacionats amb un regidor de Sant Andreu

S’informa que es va anar al Districte a demanar wifi i taules, 
una infraestructura que es necesitava per  a la Universitat 
Indignada. Es va dir a les persones que ho van gestionar que el 
regidor volia parlar amb nosaltes. S’hi  va anar. Se li va aclarir 
que no s’hi anava representant ningú i que es parlaria a títol 
personal. El regidor va dir que no hi havia cap problema amb 
els espais, però que volia parlar amb l’assemblea. Va dir que 
vindria el dia 6.

S’obre un torn de paraules per parlar del tema, força ampli, 
amb diverses postures sobre la qüestió.

Finalment, s’acorda que, quan el regidor vingui a l’assemblea 
(si finalment decideix venir) intervingui en el torn obert de 
paraules.

 

2. Debat

La Comissió de dinamització proposa iniciar avui la discussió 
d’un text sobre el funcionament intern de l’assemblea. El 
procés es mirarà de cloure a l’assemblea del dia 13 de 
setembre. Per facilitar la participación de tothom es van fer 
petits grups de treball on esva discutir el text i es van propostes 
d’esmenes. Al final es va fer un resum de cada grup.



3. Torn obert de paraules

Es va limitar al màxim, atès que ja era força tard. Algunes 
intervencions van valorar de forma molt positiva la feina de la 
Comissió de Dinamització, relacionada amb el punt anterior.

L’assemblea es va cloure amb una cançó i un poema en record 
de la Tanit.

Propera Assemblea el 6 de setembre a les 20h a la Pl. 
Orfila


