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ACTA DE L’ASSEMBLEA DE SANT ANDREU 20/09/11 

 

Ens trobem a la Plaça Orfila unes 80 persones i iniciem l’assemblea a les 
vuit i deu minuts del vespre : modera en Jaume (c.comunicació), 
coordinarà els torns de paraula l’Arnau(c. acció), i pren nota per l’acta la 
Roser (c. cultura). 

Benvinguda, recordatori dels signes amb què ens expressem i lectura de 
l’ordre del dia: 

1. Presentació treball comissions: 
-Laboral 
-Sanitat 
-Comunicació 
-Acció 
-Medi Ambient 
-Suport Mutu 
-Dinamització 
 
2. Coordinadora de Barris i Pobles. 
3. Preparació 15 d’octubre. 
4. Torn obert de paraula. 

 

Els assistents aproven l’ordre i es passa al punt de presentació de treball 
de comissions. 

 

1. TREBALL DE COMISSIONS 

COMISSIÓ DE LABORAL 

Presentació del cartell de la xerrada del dijous dia 22 a les 20h. a la 
Plaça; demanen difondre la informació: “Crisi i Reforma Laboral”. 
Important informar-se. Demanen col·laboració pel muntatge de la 
infraestructura, a les 18h. 

Necessitat de gent per formar part de la comissió; es troben els dilluns a 
2/4 de 9 a Plaça Orfila. 
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 Informen de la xerrada que va tenir lloc a la facultat de Geografia i 
Història amb sindicats CNT, CGT...   unes 100 persones, per preparar la 
trobada de treballadors i treballadores (octubre) i la preparació d’actes. 

        

COMISSIÓ DE SANITAT 

 Dimecres 21 a 2/4 de 7, manifestació des de Plaça Orfila fins el CAP de 
Meridiana per fer el lliurament dels milers de signatures en contra dels 
tancaments de les urgències continuades. Es farà una assemblea in situ. 
Demanen megàfon, baques per a cotxe i un fort recolzament per la 
manifestació. 

Recorden que a la darrera penjada de pancartes i cassolada l’assistència 
va ser molt fluixa. 

 Divendres dia 23 es tornarà a ocupar Via Barcino. 

 

En aquest moment el nombre d’assistents a l’assemblea és de 102 
persones. 

 

COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ 

Es pregunta si ens adherim al text de la comissió jurídica sobre les 
persones detingudes pels fets del Parlament: s’accepta. 

Trobada de Coordinació de Ciutats, Viles, Barris, Pobles de Catalunya. 
Convoca:  Assemblea d’Indignades de Terrassa. Lloc:  Sants (l’hora no 
se sap encara). Es farà una reunió per preparar aquesta trobada; serà el 
dia 22 de setembre a les 20h. a la Plaça de Sants. 

S’està preparant una octaveta genèrica a nivell de comissions i cal saber 
quines segueixen en actiu:  immigració, acció, gènere, joventut, 
habitatge... sembla que no funcionen; es confirma la resta. 

 Informació sobre l’ocupació de la Borsa de Barcelona i el seu 
desallotjament. 

 Informació de la detenció de 100 persones a París de la marxa cap a 
Brussel·les: van ser portats a diferents comissaries, en aquests moments 
estan tots en llibertat. Es preparen accions a París per  protestar. 
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 Informació que a Nova York també hi ha detinguts i un ferit de gravetat. 

 Una de les persones que forma part de la Comissió de Gènere, fa una 
crida a la renovació per poder seguir amb la seva tasca. 

 S’informa que el dilluns 26 a 2/4 de 8 del matí hi haurà un esmorzar al 
Casal Popular 3 voltes rebel c/ Argullós 108, metro Via Júlia; es demana 
l’assistència per evitar-ne el desallotjament; aquest està previst per a 2/4 
de 9. 

 

COMISSIÓ D’ACCIÓ 

 El seu portaveu comunica que els membres del grup que encara 
segueixen s’integraran en d’altres comissions. 

Propostes per les següents accions? 

 Assemblees més petites, grups de treball, voluntaris que gestionin 
aquestes accions. 

 Protesta per part de membres de la comissió de no estar informats 
d’aquesta decisió. 

Provar una darrera reunió d’acció?  S’acorda una trobada el dilluns 26 a 
les 20h. a la Plaça del Comerç. 

Es convida en nom de Les Festes Alternatives a la participació en 
l’organització el diumenge a les 17h. al local de Diables. Ramon Batlle nº 
9. 

 

MEDI AMBIENT 

 Hort Urbà:  el dia 19 es va començar a desbrossar; el dia 30 s’organitza 
una cafeta per recollir diners per a eines i d’altres. El proper dilluns dia 26 
es trobaran a les sis de la tarda per treballar-hi i a partir de les set faran 
reunió. El diumenge 2 d’octubre s’hi treballarà tot el dia i es proposa fer 
un dinar. 

 

SUPORT MUTU 
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La plataforma d’afectats per la hipoteca entre d’altres entitats convoquen 
una manifestació pel diumenge 25 de setembre a les sis de la tarda a 
Plaça Catalunya. Pel dia 22 (dijous) una concentració als jardinets de 
Gràcia on s’anuncia una sorpresa. 

El dia 4 d’octubre tindrà lloc el desnonament d’en Matias; s’espera que 
vinguin amb molta força ( semblant al Clot ). En Matias continua pensant 
que es pot aturar. Està esperant que la taula d’habitatge estudiï el seu 
cas perquè se li atorgui una habitatge de protecció oficial; si fos així 
l’acció seria desconvocada. La trobada serà a les 8h del matí i esperem 
ser el major nombre possible de persones; no ho posem fàcil.  

 

COMISSIÓ EDUCACIÓ 

Comenten que el reclam per repartir octavetes no es va poder engegar.  
Proposen deixar-les a l’A.VV de Palomar. Caldrà saber quines escoles 
queden cobertes per no repetir esforços. Quedarà més explicat via mail.  

COMISSIÓ DINAMITZACIÓ 

Sobre el debat de coordinació interna, s’està treballant per presentar el 
document a l’assemblea i ser aprovat.  

Sobre el tema futbol i assemblees: el dia 1 de novembre i el 6 de 
desembre coincideixen assemblea de poble i partits “destacats”; es 
proposa que a l’assemblea just abans de cada partit decidim si aquesta 
es trasllada de dia. 

  

 

2. COORDINADORA DE BARRIS I POBLES 

El 17 de setembre a les 17h va tenir lloc a la plaça de la Sagrada Família 
la 3ª trobada de barris de Barcelona amb l’assistència de La Marina, La 

Muntanya, ADSEdreta, Clot, Sarrià- Sant Gervasi, Gòtic, Carmel, Sant 

Andreu, Poble Nou, Poble Sec, Gràcia, Les Corts, Sants, Guinardó-Can 

Baró, Esquerra de l’Eixample, Verneda-Sant Martí, Raval, Casc Antic, 

Nou barris, Sant Antoni.  
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Sant Andreu hi va anar amb la següent proposta: 

 

De les propostes aportades pels diferents grups  se’n fa un esquema i es 
trasllada al grup de treball; els temes a tractar a les assemblees són:  

1. Temporalitat de la trobada de coordinació de Barris i Pobles de 
Bcn: 15 dies, un mes, o flexibilitat. 

2. Si té capacitat per convocar una Assemblea General del 
Moviment 15-M a Bcn. 

3. Si té poder decisori o no. 
4. El número de representants per assemblea local. 
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5. Quin és el paper de les comissions temàtiques/sectorials i 
tècniques no territorials. Cal votar, consensuar una barreja 
d’ambdues opcions... 

 
El dia 26 a les 19h trobada a La Rimaia (Ronda de Sant Pau 12) per 
solucionar aquests punts de cara a la trobada de coordinació del dia 30.  

Es comenta l’èxit de la Universitat Indignada i es seguiran fent propostes 
per a què es propagui.  

 

S’obre un torn de paraula sobre el tema de la coordinadora: 

� Per què no s’ha parlat que també hi havia Acampadabcn? Caldria 
un  reconeixement a la seva feina.  

�  Vam recollir propostes i comentaris de l’assemblea, vam deixar la 
porta oberta per un tema d’operativitat, la de ser capaç de 
coordinar-se i fer feina. Punt de reflexió. La proposta de Sant 
Andreu era de tot el cinturó de Barcelona, l’antiga àrea 
metropolitana.  

� Respecte a l’eina proposada “propongo”, és tan difícil que sigui en 
català? PROPOSO. 

� La setmana anterior vam aprovar la proposta presentada per Sant 
Andreu (que s’adjunta al final d’aquest apartat). Si hi ha un grup de 
treball, endavant! Si hi ha petites diferències que es llimin.  

� Es va aprovar que era una coordinació d’assemblees, en formen 
també part les comissions? Amb veu i vot? Van assistir-hi 20 barris 
aproximadament, les comissions volien intervenir en l’ordre del dia; 
el moderador va dir que estava legitimat per l’ordre del dia establert 
i per tant les comissions s’havien d’esperar al final de l’acte. 
Aquestes van expressar el seu malestar i la necessitat de canviar 
les formes de participació.  Per resoldre aquest punt i el de la 
periodicitat de les trobades s’ha d’assistir el dia 26 a la reunió 
abans proposada.  Es demanen voluntaris per assistir-hi.   
Es presenten tres persones pel dia 30 i dues més pel dia 26: a 
cada reunió hi haurà assistents de la reunió anterior. 

� La proposta de Sant Andreu era proposta de pobles i de barris i no 
de comissions. Es tracta d’agilitzar el moviment 

� Territori sectorial. Ens hem de tornar a posicionar? Sant Andreu ja 
va opinar.  
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� No entenc la pica-baralla; ens estem equivocant separant-nos. Són 
gent que segueix treballant (en referència a les comissions) i tenen 
tot el dret a parlar. Cada assemblea s’ha de gestionar la 
participació com li sembli millor.  

� Vaig entendre que les comissions podien formar-ne part. Tinc 
dubtes el vot no m’ha quedat clar. S’havia aprovat que la reunió no 
era decisòria, les propostes sempre han de tornar als barris.  

� S’ha d’arribar a un punt en comú. Hem de fer feina.  
� Intentaré respondre en tres punts: 

- es va mantenir l’ordre del dia i al final van poder parlar les                                                
comissions.  

- val la pena repassar la proposta de la setmana passada: la 
coordinadora ha de poder arribar a acords, per tant té poder 
decisori ratificat finalment per l’assemblea; això és el que es va dir 
fa set dies. 

- Millor no tancar portes. El treball ha de ser per consens.  

Es passa al següent punt de l’ordre del dia sense que l’assemblea 
resolgui els punts 3 i 5.  

 

3. PREPARACIÓ 15 D’OCTUBRE 

Es demana un grup de treball per a l’organització i l’acció.  
Han dit que es faria una assemblea general a la plaça Catalunya l’1 
d’octubre.  
És necessari organitzar-nos abans, en 15 dies no hi ha prou temps.  
Voluntaris? Alguns assistents aixequen les mans; s’acorda que al final de 
l’assemblea es trobaran.  
 

4. TORN OBERT DE PARAULA  
 

� Importància de l’assistència al desallotjament del dia 26. Van 
retallant totes les possibilitats d’expressió popular. Des de Nou 
Barris es convida i es sol·licita que la gent hi assisteixi.  
El Cap de Trinitat Vella també afecta a Sant Andreu, si no 
recolzem hi haurà saturació.  

� D’aquest tema n’hem parlat al començament de l’assemblea i 
estem tots al cas. Demà hi haurà la manifestació.  
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� Proposta per a propers debats: caldrà fer la nostra reflexió sobre el 
debat electoral ja que coexistirem a la plaça amb taules i discursos 
partidistes; caldrà pensar-hi... 

� La comissió de medi ambient anuncia que les seves trobades 
seran quinzenals. La propera dilluns 26 a les 19h. 

� Som entre un 15 o 18% d’assistents respecte les primeres 
assemblees; proposta de fer-les més eficients dedicant a 
l’assemblea una trobada quinzenal i el dimarts següent dedicar-lo a 
la trobada de comissions. D’aquesta manera la plaça estaria cada 
dimarts ocupada com fins ara.  

� Assemblea quinzenal? Amb la quantitat de feina que hi ha, no és 
gens operativa. Les coses s’han de decidir en assemblea.  

� Abans de finalitzar concretar les persones que moderaran la 
següent.  

� Aprofitant el comentari dir que no em sembla viable, és millor fer-ho 
a l’inici de l’assemblea.  

� Hi ha barris sense comissions; poden sorgir comissions puntuals 
per treballar aspectes que sorgeixen sobre la marxa. Agafar 
representants de les comissions per portar els seus aspectes a la 
trobada general. Les assemblees de barri no perden cap tipus 
d’autoritat. Si hi ha un calendari ja no cal discutir sobre el que ja hi 
ha escrit. Sempre cal buscar el que ens vagi millor.  

� Sobre el possible desgast de l’assemblea, si mirem enrere ens 
adonarem que hem fet moltíssimes coses. Conseqüència natural 
que estiguem cansades però la consciència social va més enllà. 
Les coses canvien simplement.  S’ha fet una universitat indignada, 
una acampada, manifestacions... no perdem de vista que tot el que 
s’està fent és bo. 

� Hauríem de parlar d’on farem les assemblees, començarà a fer 
fred.  

� A partir del dia 26 s’obrirà cafeta  a partir de les 19h a la Gordi 
cada dilluns. Els beneficis pel centre social. 
Vam proposar amb persones del carrer Vallès on visc de tirar 
endavant un sopar veïnal. Vam fer un cartell i el proper 23 de 
setembre ens trobem . Tirem endavant! 

� L’ateneu llibertari del carrer Coroleu i la Gordi ofereixen el seu 
espai pels dies de pluja o fred.  
 

Es presenten tres voluntaris per moderar l’assemblea del proper dimarts. 
A un quart i mig de 10 del vespre es dóna per finalitzada l’assemblea.  
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Gràcies a totes per la vostra assistència.  


