ACTA DE L’ASSAMBLEA DE SANT ANDREU 27.09.11
Comença l’Assemblea a les 20.15h. amb una assistència de 90 persones.
Es presenta l’equip de moderació de l’Assemblea: modera en Xagori, agafa
torns de paraula Marina i pren nota de l’acta Mònica.
Es recorda el funcionament dels signes i es llegeix l’ordre del dia per ser
aprovada:
1. Informació de les comissions:
a. Acció
b. Sanitat
c. Dinamització
d. Gestió econòmica
e. Suport Mutu
f. Laboral
g. Hort
2. Trobada de barris i pobles
3. Grup de treball 15 d’Octubre
4. 20 de Novembre
5. Festes de Sant Andreu
6. Debat assemblea setmanal o quinzenal
7. Torn obert de paraula final
S’aprova l’ordre del dia.
1. INFORMACIÓ DE LES COMISSIONS
COMISSIÓ D’ACCIÓ
Expliquen que continuen 4 persones i demanen que qui es vulgui apuntar es
quedi després de l’Assemblea per quedar un dia.
Proposen fer les següents accions:
- Desallotjament Maties : després ho explicarà Suport Mutu, però des
d’acció s’ha pensat en encartellar.
- Mapa de cases buides al poble: fer un símbol i posar-lo a les cases buides
per fer visible aquesta realitat i concienciar.
o A l’Assemblea li sembla bé la proposta
o Des d’Habitatge es comenta que ho estan treballant.
- Cultura: proposen fer accions a la Mercedes o als Lauren per tal de fer una
acció cultural en aquests espais buits.
o Cultura en pren nota.
COMISSIÓ DE SANITAT
Informen que es va realitzar una Assemblea al CAP Meridiana sobre el lliurament
de les firmes recollides. En aquesta reunió també es va analitzar la situació de
l’Hospital Vall d’Hebrón i han proposat presentar un escrit al Síndic de Greuges.
Es llegeix aquest escrit i l’Assemblea aprova que la Comissió de Salut el presenti
al Síndic juntament amb les 8000 signatures.

També decideixen presentar un altre escrit al Sr. Jaume Ribot, en tant que Gerent
de l’Hospital Vall d’Hebrón per sol·licitar una reunió. Es llegeix aquest document i
l’Assemblea aprova la seva presentació. Es vol implicar a diferents entitats i
organitzacions veïnals de Sant Andreu, Trinitat Vella, Bon Pastor- Baró de Viver,
Nou Barris i Horta-Guinardó.
La propera reunió d’aquesta coordinadora d’afectats per les retallades en salut
a l’àrea de Sant Andreu serà el dia 10 d’octubre a les 19h. al Casal Pl. Angel
Pestaña.
Divendres vam tornar a ocupar el CAP Via Barcino, eren 50 persones i valoren
molt positivament que s’hi estan sumant veïnes del barri. Volen seguir ocupant el
CAP cada divendres fins que no es solucioni i demanen la col·laboració de
persones de l’Assemblea. La convocatòria és divendres a les 18h. a la pl. Trinitat
Vella.
Informen de la situació de la Associació Retorn: la Comissió de Sanitat va
proposar a l’Associació Retorn que convoqués una trobada per explicar les seves
necessitats amb petició d’assistència a tots els partits polítics de Sant Andreu.
L’Associació ho ha acceptat i serà aquest dimecres. Volen que se’ls retorni el
material i no volen fer tractaments a persones que prenen metadona. Seguiran
informant.
Fan una valoració positiva de la manifestació contra les retallades, donen les
gràcies als assistents i recorden que hauríem de ser moltes més.
I per últim, informen d’una notícia d’avui mateix: La generalitat ha dit que pot
retirar l’ajuda a les residències concertades. Encara no se sap gaire cosa,
seguiran la informació.

COMISSIÓ DE DINAMITZACIÓ
Han fet un mural/calendari per anar posant les convocatòries dels propers 15
dies durant l’Assemblea i així visibilitzar més totes les accions i convocatòries. A
l’assemblea li agrada la proposta i es comença a fer servir.
Es demanen persones que vulguin moderar la propera assemblea:
- modera: Arnau
- torn paraula: Oriol
- acta: Quim

COMISSIÓ DE GESTIÓ ECONÒMICA
Tenim 146€ al bote i s’explica que baixen depressa bàsicament per fotocòpies i
cartells. Proposen passar el bote la setmana que ve i l’assemblea ho aprova.
La setmana vinent portaran el full d’excell en paper perque tothom que vulgui
pugui veure l’estat de les finances.

Intervencions al respecte:
- Es proposa reprendre el tema de les samarretes de Sant Andreu Indignat
per recollir fons alhora que quedaríem més identificats quan fem accions.
- Una altra persona comenta que estaria bé que ens les féssim nosaltres
mateixos.
- També sorgeix la idea de fer una cafeta a la Gordi si queda lliure un dia
per recollir fons per l’Assemblea.
Per últim, una persona explica que ha fet unes fotocòpies d’un cartell per
convocar una trobada de treballadors de correus que pugen 16,21€ i
l’assemblea aprova assumir-ho.

SUPORT MUTU
El dia 4 d’octubre a les 9.30h. hi ha una nova execució del desnonament del
Maties (la 3ª). S’han posat d’acord amb la PAH i s’ha fet una convocatòria
dimarts, 4 d’octubre a les 8 del matí (puntuals) perque si som moltes es pot aturar.
Es diu que hi haurà presència policial, no ho saben, però pot ser. En qualsevol cas
l’estratègia com sempre es fer resistència pacífica, posar-se davant de la porta,
no caure en les provocacions de ningú i tenir molt present que el cas el porta la
PAH i que els interlocutors son ells, concretament la seva advocada, que els veïns
només venim a donar suport. Hi haurà també força presència dels mitjans de
comunicació. Un cop s’aturi vindrem en manifestació cap a la Pl. Orfila per
demanar als polítics una resposta a això que està passant. A la tarda hi ha
plenari, així que si no surten al matí la idea és anar al plenari el mateix dimarts a
la tarda. També hi haurà enganxines per posar a Caja Madrid, que és el banc
implicat en el cas del Maties.
S’ha fet un cartell i fem una convocatòria per repartir-lo i encartellar aquest
dijous a les 20h a la Pl.Orfila.
Avui hi ha hagut una xerrada amb diferents entitats a l´Associació de Veïns de
Palomar per explicar com es pot impedir un desnonament. Si algú ho necessita
informació o assessorament pot consultar la web de la PAH o dirigir-se a
l´Associació de Veïns de Palomar (C. Dr Balari i Jovany, 14. )
El 9 d’octubre d’11 a 14h es farà el 2n Mercat d’Intercanvi aquí a la pl. Orfila. El
primer va ser tot un èxit i s’espera que aquest també ho serà.

COMISSIÓ DE GÈNERE
S’informa que hi ha algunes persones per tornar a obrir la comissió de gènere i es
reuniran el proper dilluns a les 20h a la Gordíssima.

COMISSIÓ DE LABORAL
Animen a la gent a que s’apunti a la comissió, es reuneixen tots els dilluns a les
20.30h. a la pl. Orfila.

Valoren la xerrada que es va fer la setmana passada sobre la reforma laboral i la
crisi, que va ser molt interessant i un èxit. Volen potenciar aquestes xerrades i fer
un cinefòrum que tracti temàtiques laborals.
Convoquen dilluns 3 d’octubre a les 17.30h per repartir els cartells de la trobada
de treballadors que es farà el 8 d’octubre a pl. Catalunya. Han anat a la reunió
que es va fer per preparar aquesta trobada i hi van assistir més de 50 persones,
així que es preveu que la trobada sigui bastant canyera amb representants de
grans empreses, sindicats minoritaris…
Estan preocupats per buscar algun local per seguir fent l’assemblea en cas de
pluja.
- sorgeix la proposta de que en cas de pluja es puguin fer les assemblees a
la pl. Mercadal, que és porxada.
Volen anar a parlar amb grans empreses de Sant Andreu per fer més acció
directa i necessiten que la gent els digui empreses per anar a visitar o a la reunió
dels dilluns o a través del bloc.

GRUP DE TREBALL DE L’HORT
Ja s’ha ocupat l’hort i hi ha vàries coses a fer:
- Divendres 30 de setembre s’ha organitzat una cafeta a la Gordi de 20 a
2h. per recollir fons. Hi haurà xerrada amb membres d’altres horts urbans
comunitaris, l’actuació d’un cantautor cubà i després punxadiscos.
- Diumenge 2 d’octubre inauguració de l’hort i jornada de feina a partir de
les 10h. al C/Virgili amb Pare Manyanet. Cal portar guants i eines i hi haurà
dinar popular a les 14h. per les persones que hi estiguin treballant (portar
plats i coberts de casa) i calen voluntaris per fer el dinar.
- Demanen a algú que entengui de fusta o ferro per arreglar la porta, que
està fatal.
- No tenen nom, si algú té alguna idea que ho enviï per mail o el mateix
diumenge hi haurà un full per apuntar propostes.
En aquests moments a l’Assemblea hi assisteixen 80 persones.

2. TROBADA DE BARRIS I POBLES
Els companys que hi han anat comenten com va anar. Expliquen que eren 9
barris i algunes persones a títol individual i que es va avançar en decidir com
hauria de funcionar:
- Es va insistir en que fos un espai per transvasar informació
- Funcionarà per consens i en el cas que no n’hi hagi, es deixarà que cada
assemblea faci el que decideixi.
- S’està parlant de que hi hagi més o menys 2 representats de cada
assemblea.
- Que la periodicitat l’estableixi la pròpia coordinadora en funció del que
necessiti.

El dia 30 de setembre a les 20h hi ha una trobada convocada per l’Eixample i
serà al c/Padilla, 210 es demana gent per anar-hi i surten 3 persones.
El dia 11 d’octubre a les 19h hi ha una altra trobada a la Rimaia, que està a la
Ronda de Sant Pau.

3. GRUP DE TREBALL 15 D’OCTUBRE
Informen que han tingut la primera reunió del Grup de Treball i que es reuneixen
els dimarts a les 18h., abans de la Assemblea.
Han decidit que aquest diumenge 2 d’octubre a les 12h. faran una xerrada per
donar a conèixer les raons d’aquesta mobilització i vindran ponents que parlaran
de la Marxa de Brussel·les.
Divendres hi ha una reunió per preparar la trobada de dissabte 1 d’octubre, que
és per preparar la manifestació del 15 d’octubre a Barcelona. Aniran membres
del GT divendres i dissabte.
De cara al 15 d’octubre es valora molt positivament les marxes en columnes cap
a Pl. Catalunya i s’està parlant d’estar tots a les 17h. a pl. Catalunya. Expliquen
les 2 opcions i demanen que l’assemblea es pronunciï:
- quedar a les 15h a la Pl. Orfila i sortir caminant.
- quedar a les 16.15h a la Pl. Orfila i sortir en metro.
- Sorgeix una tercera proposta de quedar a les 12h i fer dinar de
carmanyola.
L’assemblea decideix quedar a les 15h. a Pl. Orfila i sortir caminant.
El GT està pensant en fer una difusió una mica més vistosa i demanen que
tothom que tingui un balcó i vulgui col·laborar que es posi en contacte amb ells.

4. 20 DE NOVEMBRE
El 20 de novembre son les eleccions generals i la setmana passada va sortir el
tema però no en vam parlar. Creiem que és important que ens plantegem si com
a Assemblea de Sant Andreu volem fer alguna cosa o no i segurament tenim
opinions diverses així que es proposa fer un torn tancat de paraules per
començar a debatre quines son les postures o accions que farem de cara al 20N,
si hem de fer alguna cosa.
Comença el torn tancat de paraules:
- Jo crec que s’ha de tornar a desobeir la llei electoral, penso que ens hem
de mobilitzar i crec que s’ha de fer una manifestació, potser durant la
jornada de reflexió per reflexionar que en pensem del sistema polític i
electoral.
- Acció vam parlar ahir de si faríem accions o no, hem parlat d’acampar el
dia de les eleccions, però abans volíem copsar si la gent està disposada o
no a fer algo.

-

-

-

-

-

-

Jo faria xerrades durant la campanya de perque no tenim que votar a
cap partit polític.
No se perquè hem d’anar a votar a Espanya.
Jo crec que s’han de fer accions durant tota la setmana.
Mentre duri la campanya, aquest espai físic serà diferent perque el
compartirem amb altres i crec que cal explicar el que signifiquen frases
com: “no hay pan para tanto chorizo”, “lo llaman democracia y no lo
és”… tenim 3 setmanes per fer debats sobre aquests temes i aprofitar el
públic que hi haurà aquí a la plaça. Cal debatre, reflexionar, transmetre el
que sentim i crec que cal crear un GT que ho treballi quan acabi el 15
d’octubre.
Crec que com a moviment no ens hauríem de definir la nostra intenció
d’anar a votar, crec que això és algo personal i no hem de dir-ho
públicament. Tinc un document que explica la història del vot de la dona
a Espanya i el poso a disposició de qui el vulgui consultar.
Jo crec que si que és hora de que des d’aquest espai ens definim, perque
si no ens representen, soc de la opinió de fer un boicot actiu a tot el
procés electoral.
Una idea: del 15 al 20 hi ha 5 dies, podem omplir aquests 5 dies amb tot el
contingut que s’està dient.
Jo personalment necessito un espai públic per parlar tranquil·lament de
com ens sentim, que pensem,... jo, als meus 50 anys i havent anat a votar
sempre, ara no tinc ni idea de que fer i vull compartir el meu dubte, la
meva inquietud i que estic molt emprenyada, i vull que passi el que va
passar en les anteriors eleccions, que ens tornem a trobar tots a la pl.
Catalunya.
La situació és bastant més delicada ara que fa un més. La meva posició
personal també seria la del boicot actiu: no em serveix. Proposo que
aquest debat s’introdueixi a les comissions i després que es faci una
assemblea monogràfica sobre aquest tema, perque el moviment
necessita una postura clara.
M’agradaria veure construir, veure que estem aglutinant a gent, enlloc
d’anar tant en contra, en contra…

El tema suscita un debat interessant i l’assemblea decideix obrir un altre torn
tancat de paraules :
- Jo no em veig amb cor de dir-li a la gent el que ha de fer (respecte a
votar o no votar), el que si que m’agradaria és dir-li a la gent que
reaccioni i que pensi per si mateixa.
- Crec que s’ha de proposar a barris i pobles que surti una convocatòria
unitària per tornar a omplir Pl. Catalunya. Sobre si votem o no, no ens
posarem d’acord, que cadascú faci el que vulgui, però en el que si estem
d’acord és que el sistema no funciona.
- Proposo crear un grup de treball i que es trobi el 17 d’octubre per portar
propostes concretes a la següent assemblea i així poder començar a
treballar de seguida.
- Promoure el boicot és deixar fora a partits polítics petits que si que estan
fent molt bona feina. Jo si que em veig amb cor de dir-li a la gent que no
voti a qui està fent les retallades.

-

Porto molts anys respectant a tothom, jo no vull molestar la consciència de
ningú, però estem patint una violència estructural que no pot ser, estem
farts de veritat, si no ens representen: fora ja!

S’acaba el torn tancat de paraules, l’assemblea decideix crear un grup de
treball per preparar el debat i fer propostes i quedem que qui estigui interessat en
formar part d’aquest grup de treball, ens trobem al fanal un cop acabi
l’assemblea.

5. FESTES DE SANT ANDREU
L’Arnau, en nom de la comissió de festes alternatives de Sant Andreu ofereix a
l’assemblea un espai a la karpa per fer activitats durant un dia, tenint en compte
que si volem que surti al programa s’ha de dir abans del 15 d’Octubre.
S’obre un torn de paraules :
- La comissió de cultura diu que estan preparant 1 cabaret i que ja diran
alguna cosa.
- Les festes alternatives, juntament amb les reivindicatives farem un
cercavila indignat.
- Podríem participar també des de la comissió de festes
- Crec que és important tenir presència durant la festa major.
- Proposo fer un grup de treball sobre les festes i ens trobem després de
l’assemblea.
- Proposta concreta: fa uns anys, en un pregó vam fer una acció amb
globus, pancartes que es despenjaven... proposo fer algo similar, que es
reparteixin octavetes al cercavila i estar nosaltres com a Sant Andreu
Indignat dins del cercavila.
- Que el GT pensi també si es pot desplegar una pancarta de lluita després
de la de les festes com s’ha fet molts anys.

6. DEBAT ASSEMBLEA SETMANAL O QUINZENAL
La proposta es fer les Assemblees quinzenals i el dimarts que no hi hagi
Assemblea, fer reunió de comissions. L’objectiu és garantir una major eficàcia de
l’Assemblea, millorar la participació i reforçar el treball de les comissions.
S’obre un torn tancat de paraules:
- Si s’està parlant de qualitat de les assemblees, crec que més que amb la
periodicitat, té a veure amb què fem, com ens impliquem i com diem les
coses...
- Jo crec que fer-ho quinzenal no millorarà la qualitat ni la assistència. A més
ara tenim una agenda molt plena i per això crec que s’ha de mantenir
setmanal.
- Penso que cada setmana està bé, que les persones vénen quan poden i
que és important no perdre el ritme. Estic d’acord amb que si algun dia no
hi ha debat, que es pugui aprofitar per fer altres tasques.
- El treball de les comissions està molt fluix, potser amb aquesta proposta es
reforçaria una mica.

-

-

-

Proposo fer algo híbrid: trobar-nos cada setmana per fer la part de les
comissions durant una hora i dedicar la segona hora una setmana a
debat i l’altre a fer grups de treball o treball en comissions…
A lo millor si que canviar la hora seria interessant, igual acabar a les 23h. a
la plaça Mercadal a l’hivern es pot fer una mica dur, la idea és pensar
com ens organitzem.
Proposta: quedar abans de l’assemblea els Grups de Treball i les
Comissions, després fer intercomis i després l’assemblea que comenci una
mica més tard.

S’acorda que la comissió de dinamització reculli aquestes aportacions i faci una
proposta a la propera assemblea.

7. TORN OBERT DE PARAULES FINAL
S’obre el torn de paraula:
- Proposo parlar lo de les cassolades la setmana que ve.
- El dia 29 de setembre petits sindicats convoquen una jornada de lluita
coincidint amb la jornada de lluita de fa un any. A les 18.30h davant de
foment del treball.
- El dia 2 d’octubre a les 10.30h a Urquinaona s’ha quedat per fer una acció
contra un acte que fa Plataforma per Catalunya.
- Ens oblidem de coses que fa un més vam reconèixer com a prioritàries. En
el taller que es va fer amb el Martí Olivella vam treballar per definir uns
temes prioritaris de Sant Andreu i no se n’està parlant.
- Faria memòria de tot el que s’ha anat dient. En Xavi, en Xagori i l’Oriol
s’encarreguen de rescatar els temes pendents.
- Una bona notícia: les cadires queden concedides per l’Associació de
veïns almenys fins al desembre.
- Respecte al tema de l’equip de so, des de fa més de 2 mesos se n’està
encarregant una sola persona, a veure si trobem un altre equip per fer-ho
més rotatiu.
- Volem fer una cafeta per tenir material nostre, com per exemple un
megàfon, que l’altre dia ens el van haver de deixar...
A les 22.15h s’acaba l’assemblea amb 64 assistents.
Moltes gràcies a totes!

