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ACTA ASSEMBLEA SANT ANDREU 13/09/12 

 

INTRODUCCIÓ 

 

L’assemblea comença amb 60 persones. 

Es llegeix l’ordre del dia i es posa a votació de l’assemblea. Queda aprovat 

Pren l’acta: La Sara (comissió d’Ensenyament) 

Modera: La Queta (comissió de Laboral) 

Pren torn de paraules: La Lorena (comissió Suport Mutu) 

 

ORDRE DEL DIA 

 

1. Informació Comissions: Temps aproximat 48’ 

1. Sanitat 10’ 

2. Educació 10’ 

3. Laboral 10’ 

4. Comunicació 10’ 

5. Medi Ambient 2’ 

6. Dinamització 2’ 

7. Suport Mutu  2’ 

 

2. Informació/valoració Universitat Indignada (UI) 10’ 

3. Debat / Tema: Organització externa  

4. Torn obert de paraula 

 

Comissió de sanitat: 

� L’Àngels, informa a l’assemblea que la seva comissió han decidit posar un 

punt d’informació a la Plaça Orfila. On es recolliran signatures i es repartirà 

el manifest en paper, per a que la gent estigui informada per més canals 

que no sigui Internet.  

2h. Al matí (coincidint amb les hores de mercat). 

2h. A la tarda (coincidint amb les hores de la sortida de les escoles). 

Demana que l’assemblea es pronuncií i aprovi aquesta acció. L’assemblea 

dona el vist i plau a l’acció. 

� En aquest punt d’informació, s’afegeixen a l’acció d’omplir fulls de 

reclamacions per les persones del carrer que tinguin alguna queixa 
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concreta d’assistència a la sanitat. Aquests fulls es passaran a l’Enric i en 

Jaume. 

� Demanen recolzament i reforços humans a l’assemblea per aquesta acció 

concreta i per les que s’estan portant a terme en els CAPS. 

� Informen sobre l’ocupació del CAP de la Trinitat ahir dia 11/09/12, que eren 

pocs, que demanen ajuda per ser-hi més, que segueixen i demanen a 

l’assemblea que tothom que pugui vagi aquesta nit. Avui han fet cassolada i 

han demanat signatures, han recollit moltes i han participat molt xinesos, 

pakistanesos i gent del barri. 

� Informació de que el dia 21 a  Meridiana, es farà un acte simbòlic es lliurà 

les signatures, sense passar per registre i al dia següent es lliuraran 

passant pel registre. 

� Informació complementària: 

                  Quan es va fer l’ocupació contant que els mitjans d’informació són  

                  importants es va fer una crida a: La directa, Barcelona TV. I l’assemblea de  

                  Sant Andreu. Per a reforçar les accions. Demana més participació. 

                  El nivell del blog que surti   més gran. 

� La comissió es reuneixen els dimarts a les 20:30h. I fan una crida a la 

participació de més gent. 

 

Comissió d’Educació: 

 

� Que la comissió ens vam pronunciar en contra de la sentència. Per 
considerar que no hi ha cap argument social o pedagògic que l’avali. Ens 
adherim a la campanya ” PER UN PAIS DE TOTS L’ESCOLA EN CATALÀ”  i 
cridem a la insubmissió en cas de que ens intentin forçar. 

� A la comissió hem fet una octaveta i demanem recolzament per a poder-la 
distribuir, ja que les persones que l’hem fet estem treballant a escoles i els 
horaris no són compatibles per poder-les distribuir per les escoles de Sant 
Andreu. L’hem repartit en algunes escoles, però poc. 

� S’acorda convocar als membres de la comissió, que puguin,  el proper dijous 
a les 8 a la Plaça per fer una pancarta per portar a la manifestació del 
diumenge 18. Es proposa el lema  L’EDUCACIÓ D’AVUI ÉS EL MÓN DE 
DEMÀ. 

� La nostra comissió està per participar a la Coordinadora d’Educació i hem 
discutir la manera de participar.  

 

Comissió de Laboral: 
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� Han organitzat una Xerrada pel dia 22 a la Plaça Orfila, que participarà el 
Col·lectiu Taifa, Dinamitzarà la Xerrada Fernando Ramos, i el tema: Reforma 
laboral i moviment obrer.  

� Aquest dimecres 14 a les 18:30h. trobada a la Universitat de  Geografia i 
Història, al c/ Montalegre, 6. 

� Aquest divendres 16 de setembre a les 18h. convoquen per a encartellar per 
difondre la xerrada. 

� Enllaçant amb el tema de laboral en Carles informa d’una proposta de lluita 
encaminada cap a la vaga general i llegeix un document que han elaborat un 
grup de treballadors de correus. El document va entorn a demanar als sindicats 
majoritaris que convoquin una vaga general.  

� La comissió de Laboral es reuneixen cada dilluns a les 20:30h. A la Plaça Orfila 
i tots esteu convidats a participar. Demanen participació i implicació. 

 

Comissió de Comunicació: 

 

� Es reuneixen els dilluns a les 20h. A la Plaça  

� A partir d’ara totes les comissions han de poder incloure la seva informació al 

blog, si no és així, la comissió que no sàpiga fer-ho que ho digui i se li explicarà  

i en aquest impàs la comissió ha de facilitar tots els texts. 

� Recollint la demanda de canviar el dia de l’assemblea els dimarts que hi hagi 

futbol. Comunicació elaborarà una enquesta per veure que pensa la gent sobre 

el tema. 

� Els cartells que surten de les comissions per elaborar-los demanen que s’els 

deixi una setmana de marge ja que la reunió la fan els dilluns i com l’assemblea 

la fem els dimarts, passa ben be una setmana, per tant necessitarien una 

setmana més. 

� Estan fent el cartell del dia 18 i no saben d’on surten els diferents barris i 

pobles per anar plegats. 

� Proposen a l’assemblea treballar el tema de la repressió del moviment 15 M, 

organitzar la resposta ja que aviat  sortiran judicis... Proposen discutir-lo la 

setmana que ve. Reparteixen un test. 

 

Comissió de Medi Ambient: 
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� El grup de l’hort urbà comuniquen que dissabte 17 obriran la cafeta de la Gordi 

a la tarda i fins a les 24h o les 2h. Per aconseguir recursos per materials que es 

necessiten per endegar l’hort. 

� Aquest diumenge 18 de setembre es convoca a la Plaça Orfila de 11:30 a 12h 

fins a les 14h per fer una concentració. 

 

Comissió de Dinamització: 
 

� Informen que no s’han reunit i que no han preparat el tema que es tenia que 

debatre a l’assemblea sobre organització externa. 

 

Comissió Suport Mutu: 

 

� Es reuneixen els dilluns a les 21:30h a la Plaça Orfila. 

� Convoquen pel dia 9 d’octubre de 11 a 14h., per fer un mercat d’intercanvi. 

Tothom està convidat. 

 

Comissió d’Acció: 

 

� Informen que han fet dues pancartes amb el lema “PAREM LES 

RETALLADES, NI UN PAS ENRERE” i “NO ÉS UNA CRISIS ÉS UNA 

ESTAFA”. 

� Convoquen el dijous dia 15 a les  19:30h. per fer una cassolada i penjar les 

pancartes pel barri, un punt seria Fabra i Puig / Concepció Arenal i l’altra es 

penjaria a la Plaça Orfila. 

� S’estan plantejant canviar el dia de reunió, fins ara es reunien els diumenges a 

les 20h. Aquest diumenge no es reuneixen ja que hi ha la manifestació. 

 

(Mentre que es realitzava l’assemblea va trucar en Jaume Ros des del tancament del 

CAP de la Trinitat, demanant recolzament, que eren poca gent i que valoréssim la 

importància d’anar cap allà). En el moment va haver-hi una mica de polèmica , si anar 

o no a continuar allà l’assemblea. Vam valorar d’acabar-la a la Plaça i després tothom 

que pugés anar.  

 

2. Informació/valoració Universitat Indignada (UI) 10’ 

 



 5 

� Els organitzadors de la UI estan molt satisfets de la feina feta i del 

funcionament del grup, consideren que ha sigut una experiència molt rica i 

contents per la participació i l’interès dels temes tractats, han pres 

contactes per poder organitzar en altres moments més tallers i donen les 

gràcies a tothom que ha col·laborat (La Gordíssima, els Diables de Sant 

Andreu, l’Associació de Veïns i s’està parlant de continuar el procés de 

formació/informació, en una Universitat Indignada de tardor, afavorint una 

formació continuada a través de xerrades, tallers... 

� El divendres tenen una reunió de valoració.   

� Fan un sopar de cloenda a la Plaça Catalunya.    

� Tots els actes han estat gravats i estan treballant per posar-los en el blog. 

� Proposta de xerrada sobre “La reforma Laboral i Pensionazo” pel Col·lectiu 

Ronda. 

 

Abans d’iniciar el debat  es parla de les accions que tenim properes com són: 

� La trobada de barris a Barcelona, que es fa aquest dia 17 a les 17h a Sagrada 

Família. La informació està al blog de Barna. Hem d’acordar qui va, per això és 

important el debat d’avui sobre l’organització externa. 

� El dia 15 d’octubre s’està organitzant la marxa indignada a Brussel·les. La 

convocatòria és d’una manifestació internacional. 

� Parlar sobre com està l’organització de la manifestació del dia 18 de setembre. 

En el blog hi ha una informació de com està l’organització de la mani. En 

principi com altres vegades, trobada a plaça Orfila, esperant la gent que ve de 

la Trini / Santa Coloma..., per sortir a les 17h. Ens ajuntem a la Meridiana amb 

les persones del Vallès i per la Meridiana anem ajuntant-nos amb la gent del 

Clot, a Glories amb la gent de Poble Nou. Organització diu que s’estan fent els 

cartells i que faltava posar l’hora. Es mirarà d’anar amb equip de so que el 

tenim espatllat i veurem si està reparat pel diumenge. 

� Una altra intervenció de Sanitat sobre que els CAPs Bon Pastor, Meridiana i 

Muntanya recollien signatures per parlar què fer amb els CAPS afectats.. El dia 

21 de 18:30 a 19h. 

� Explicar aquestes accions, no solament informar de la manifestació del 18 sinó 

totes les accions pendents. 

� També es va plantejar que si en les comissions hi havia poca gent, potser ens 

hauríem de replantejar ajuntar comissions per ser més eficaços en les 

propostes. 
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� Preguntar-nos sobre informacions en les assemblees pot fer-se reiteratiu. La 

difusió hem d’utilitzar tots els medis per estendre el que es fa. 

� Surten moltes coses i potser hem de centrar els esforços en coses concretes. 

� Hi ha una intervenció insistint en que un calendari tan apretat no ens faci 

perdre l’objectiu del per què fem totes aquestes accions i en concret va explicar 

l’origen i la necessitat de la manifestació de 18S. 

 

3. DEBAT / TEMA ORGANITZACIÓ EXTERNA: 

 

� Queta demana que surti un altre moderador pel debat. Ho fa en Samu de la 

comissió de Dinamització. 

� El grup de treball que ha elaborat la proposta surt i la llegeix. Expliquen que 

aquesta proposta s’ha elaborat amb els punts que es van discutir  a 

l’assemblea passada. 

� S’està d’acord en molts dels punts de la proposta i surten matisacions com: 

o Aquesta proposta no recull que les comissions generals, no territorials, 

puguin participar. 

o En aquest punt alguns es van pronunciar en que pugessin participar i 

altres en que es coordinessin amb una coordinadora de comissions. 

Que una cosa eren les assemblees de pobles i barris i altra cosa és la 

coordinadora de comissions. 

� Queda aprovada la proposta. 

� A la coordinació aniran la Gaia, la Laia i en Quim i una noia de la comissió de 

Laboral de Barna.  

 

Torn obert de paraules:  

 

� Proposta de que surtin de l’assemblea les persones que dinamitzaran la 

següent, per evitar que surtin sempre d’Intercomissions, que és una manera de 

reforçar que sempre siguin els mateixos. 

� La comissió de festes alternatives de Sant Andreu inviten a tothom a participar 

de l’organització. Es reuneixen el dia 14 a les 21h a Can Altcremada, C/ 

Bartrina 

� Es presenta un noi que venia de l’assemblea del Poble Nou i que ara viu a Sant 

Andreu, i que està d’acord en participar en tot el que faci visualitzar als 

Indignats. 
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� Anar parlant sobre els espais que utilitzarem en quan vingui el mal temps. On 

férem les assemblees? 

� FINALITZA L’ASSEMBLEA A LES 21:55H. 

� Un grup de persones van a recolzar el CAP de la Trinitat. 

� LA PROPERA SERÀ EL DIMARTS DIA 20 A LES 20H. A LA PLAÇA ORFILA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


