Dimarts, 1 de novembre del 2011

ACTA ASSAMBLEA DE PERSONES INDIGNADES DE SANT ANDREU DEL PALOMAR

ORDRE DEL DIA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Comissió de Sanitat
Grup 20N
Pròxims moderadors/es
L’Harmonia
Comissió de Cultura
Megàfon propi per a l’assemblea
Petit comerç
Caçerolades
Torn obert de paraula
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
1. VALL D’HEBRÓN:
‐ L’acord signat de no tancament per al dilluns 31 d’Octubre no ha estat complert
per part de l’entitat, ja que, van assegurar que hi hauria gent a l’hospital per
atendre les necessitats i no va ser així. A més a més:
‐ No van obrir totes les estàncies necessàries per a dur un procediment normal.
‐ Només van posar persones a recepció per donar informació si algú ho requeria.
‐ Al pacte realitzat amb anterioritat no es va deixar constància explicitat sobre la
desprogramació de visites per a la resta de dies proposats per tancament, ja que
es donava per suposat que es tornarien a programar cites i no ha estat així. Ara
doncs, s’ha de continuar lluitant per a que es programin la resta de dies i així sigui
d’ús professional i eficaç l’hospital.
‐ Demà dimecres 2/11 hi ha una assemblea de treballadors/es de l’hospital, i des de
Sant Andreu s’anirà a transmetre i deixar palès la disconformitat que hi ha amb
l’actual situació de l’hospital i les futures situacions de retallades que poden
arribar.
‐ S’estan realitzant trobades amb altres CAP’s de la zona nord de Barcelona per a
tenir més força i conèixer la situacions actuals i reals d’aquests.
ALTRES TEMES:
‐ Dimecres 9/11/11 hi ha una coordinadora de comissions de salut de barris afectats
per realitzar propostes d’accions concretes, al casal d’Angel Pestanya de 9 barris.
‐ Divendres 4/11/11 es realitzarà l’assemblea de Barris i pobles a l’edifici 15 O a les
19hores, on també es parlarà aquest tema.
‐ L’assemblea de Bon Pastor tenen demà dimecres una reunió amb el gerent del
Districte per intentar admetre de nou a la Treballadora Social que van fer fora.
Dissabte 5/11/11 faran un punt d’informació a Bon Pastor per donar a conèixer la
situació al barri.

‐

2.

3.
4.

5.
6.

7.

El proper divendres 9/12/11 serà el proper tancament de l’hospital Vall
D’HEBRÓN.
‐ Demà dimecres 2 /11/11 es comença l’acampada a l’hospital de Bellvitge.
‐ Els i les companyes de la Trinitat Vella aturen la seva ocupació nocturna del CAP
aquest divendres, ja que es troben molt poc recolzats pels seus veïns i veïnes de
barri. El company Lluis es va recuperant satisfactòriament.
Programació d’actes:
‐ Divendres 4/11 a les 18h Confecció del mural. 20h guerrilla de comunicació acció.
‐ Dissabte 5/11 a les 12h Xerrada sobre l’habitatge. A les 18h pel∙lícula del 15M al
CSO la Gordíssima.
‐ Diumenge 6/11 a les 12h Xerrada sobre la democràcia. A les 17h Debat sobre
educació.
‐ Divendres 11/11 a les 18:30h Debat sobre la Salut i sanitat.
‐ Dissabte 12/11 a les 12h Xerrada sobre Qui mana avui??. A les 18h Concentració a
plaça Catalunya.
‐ Diumenge 13/11 a les 12h Xerrada sobre democràcia. Al migdia dinar de
carmanyola, i a les 17hores xerrada sobre democràcia.
‐ ES DEMANA ABUNDANT SUPORT AMB PERSONES VOLUNTÀRIES TANT PER
REALITZAR LA PREPARACIÓ COM PER A OCUPAR LA PLAÇA DURANT AQUESTS DIES.
Les persones voluntàries que s’han ofert per a la setmana que ve dur l’assemblea són:
la MªJosé, el Jordi i la Roser.
Van tenir una reunió amb el regidor de la qual no van treure aigua clara. Demà
dimecres 2/11 tenen una reunió interna per intentar millorar la situació actual, ja que,
no hi ha cap avenç.
Dimarts 8/11 hi ha un homenatge a Montse Roig a Can Fabra. Es planteja la possibilitat
de fer un homenatge alternatiu al final de l’assemblea. S’aprova.
L’assemblea no té megàfon propi, i per intentar arreglar aquest fet es proposa:
‐ Fer cafeta al CSO la gordíssima per a recollir diners. S’APROVA.
‐ Posar una guardiola durant els dies d’estada del 20N a la plaça amb el mateix fi.
S’APROVA.
‐ Posar un punt d’informació i una guardiola a la carpa de les festes alternatives amb
el mateix fi. S’APROVA.
‐ TOTES LES PROPOSTES QUEDEN PENDENTS DE CONFIRMAR AMB LES PERSONES
ENCARREGADES DEL CSO i DE LES FESTES ALTERNATIVES. També es demana la
col∙laboració de persones de la comissió econòmica.
Per tal d’intentar integrar més teixit social del poble al moviment, es proposa anar a
parlar amb els petits comerciants de Sant Andreu per a que ells creïn el seu propi
comerç indignat.
‐ Hi ha una intervenció que afirma que amb l’Eix comercial no s’hi pot comptar, ja
que no són del tarannà de la indignació ni de l’acció.
‐ La comissió de comunicació aclareix que ja van contactar amb l’Eix, i no van voler
col∙laborar. També afirma que tenen tot un llistat de botigues de Sant Andreu que
si es troben afins amb la causa i estan disposades a col∙laborar. En aquest punt, la
persona que ha realitzat la proposta demana aquest llistat per començar a
treballar amb dites botigues.

8. Es recorda la realització de caçerolades de 15 minuts a les 20h tots els dimarts fins al
20 de novembre.
9. TORN OBERT DE PARAULES:
‐ S’informa de la disponibilitat de cartells sobre el 20N a internet per descarregar i
encartellar els carrers.
‐ S’informa de la recollida de fustes que es va realitzar per a poder fer una paradeta
mòbil per als dies del 20N al carrer.
‐ Es demanen disculpes a la persona que ha fet la proposta del comerç per tallar la
seva proposta, i es deixa constància que ja s’estava fent un treball sobre aquest
tema.
‐ S’informa sobre l’existència de l’intent de crear una assemblea de Catalunya per
tal de treballar la independència. Es proposa anar a la pròxima reunió com a
representació de l’assemblea d’indignades. No s’aprova aquesta postura, però si el
fet que siguem informades sobre el seu tarannà, per si esdevingués un
apropament entre les dues assemblees.
‐ S’informa sobre notícies que no surten als mitjans de comunicació sobre les
diferents lluites que s’estan duent a terme a la península: vaga de fam a Sant Adrià
del Besòs per a ser atesos per algú de l’ajuntament d’aquesta localitat i a la fi s’ha
aconseguit. Una altra vaga de fam a Madrid per part de 3 persones amb la intenció
de denunciar l’atur existent. Acte públic d’Anonymus per convidar a la gent a votar
a partits polítics petits i/o a realitzar un vot nul, però no per fer vot blanc i/o
practicar l’abstenció.
‐ S’informa de les operacions que s’estan duent a terme per evitar les acampades
tant a Madrid com a Barcelona abans de les eleccions. A plaça Catalunya és molt
possible que es posi una pista d’skating fins al Nadal.
‐ Es demana estar entre 30 i 45 minuts abans de l’hora a les persones voluntàries
que s’han apuntat per col∙laborar amb el 20N.
‐ Es recorda que el divendres 4/11 es farà l’assemblea de barris i pobles a l’edifici
15O del c/ Almagro.

L’Assemblea s’inicia a les 20:15 hores i finalitza a les 21: 00hores aproximadament. Les
persones assistents a l’assemblea en el dia d’avui ha estat una mitjana d’entre 20 i 30
persones. ( era pont i jugava el Barça a les 20:45h).

