
Assemblea 21/11/2011
La assemblea d'avui comença amb la xerrada antirepresiva  a càrrec de dos advocats de Sant 
Andreu, havent al principi de la xerrada unes cinquanta cinc persones.
Normativa a l'hora de encarte-llar:
Ordenança del civisme , la qual s'aplica o no depèn del moment.
Quan es fan aquestes accions :depèn de si estas sol o en grup...
Son multes administratives semblant a creuar el carrer amb semàfor vermell, moltes vegades 
no es penalitza ; encara que tot el que fa el moviment es penalitza-ble (xerrades, dinars 
populars,assemblees etc...)
Les multes per encarte-llar , poden anar des de 50€ fins a 3000€, depenen de la zona on s'ha 
fet la enganxada de cartells(Edificis singulars) i la quantitat dels mateixos.
Es obligatori identificar-se davant de la policia  , si no queda un altre remei , de totes 
maneres no aclarís les dades incorrectes si les hi ha com per exemple el domicili ,si aquest 
no es correcte .
Si hi arriba la multa s'ha de recórrer , primer fent una al·legació i després seguint un proces  
aquesta multa solament pot consistir en una sanció econòmica , així doncs si una persona es 
insolvent o no es titular d'un compte no et poden exigir el pagament.
  La pena multa :
Les imposa el jutjat de lo penal , ademes es per una falta tipificada al codi penal (com poden 
ser pintades, destrosses de mobiliari, negativa a presentar el DNI etc...)
En cas de que no es pagui una pena multa s'imposa una pena de presó. Amb tot les falte 
prescriuen als sis mesos , si t'arriba la notificació i no tens diners per satisfer la multa  pots 
anar a la presó , tot i que ara mateix si no tens antecedents al ser una pena menor de dos 
anys pots eludir la presó , encara que això pot canviar.
Qüestions
S'han d'identificar tots o nomes un?
Que passa amb talls de carrer?
Si t'identifiquen tres vegades que passa?
la gent s'ha de identificar , el dret a demanar la acreditació  del policia encara que a vegades 
en el judici podem trobar-nos que ve un altre agent.
Millor que quan e sa tot un grup de persones es millor autoinculparse massivament, per que 
no hagi proces, si hi identifiquen a 10 si que n'hi hauria proces
La llei diu que ens hem d'identificar però no cal mostrar el DNI , en aquest cas si la policia 
no esta segura de la nostra identitat, poden portar-nos a comissaria per identificar-nos , 
encara que això pot ser considerat detenció il·legal.
Per faltes i delictes no pot respondre mai una associació , per ser persona jurídica i no 
física .Peró en el pla administratiu si que poden multar-la  i a mes es mes fàcil de que pagui 
per que sempre hi ha diners.
Que pot passar amb la gent que fa força en un desnonament?
Et poden treure les targes de memòria o vídeos?
Tema hort
DNI 
qualsevol acte per aturar un proces judicial, potser objecte d'una falta o delicte . Lo 
important es la tasca política es a dir que sigui despenalitzat. Si es tot un grup ampli la 
persona pot dir que ho ha vist pels cartells sense saber qui convoca.
Altres temes oberts : La injustícia de la justícia penal.
Dret de gravar imatges  a l'espai public: Si hi tenen interes informatiu es pot gravar per fer 
una denuncia publica



Teòricament, no te les poden esborrar, però si que ho poden decomissar i portar-les davant 
d'un jutge qui decidira sobre la idoneïtat de les imatges.  
Tanmateix aquestes imatges poden servir com a prova en contra nostra .
En Europa l'únic cas que cita el Edy com a país sense carnet es Holanda, allà solament 
existeix el registre civil , en cas de delicte et porten a comissaria i allà t'identifiquen.

Assemblea   
Prèvia hi ha un edifici que estava ocupat al carrer Portugal , però va ser desallotjat a les 24 
hores, agraeixen la participació de la assemblea.
Festes Alternatives de Sant Andreu: s'ha deixat la carpa pel dissabte 3 de desembre, hi haurà 
el següent programa:
11 hores Espectacle infantil 
14 hores Dinar popular
16 hores Cine “Interferències” i taula rodona de suport mutu
Pel prego hi ha que fer pancartes , es consensua el lema:
                            Sant Andreu indignat
                            ningú ens representa
                            polítics no us feu els sords

Les pancartes es faran ,demà a les set a la Gordí.
Sanitat:informar sobre la xerrada, de la propera setmana
ademes el dia 26 de novembre hi ha prevista una assemblea concentració al vestíbul del 
Hospital de la Vall d'Hebron , on es decidira si es fa l'acció de concentrar-nos durant 24 
hores o no
El dia 1 de desembre ve el sindic de greuges a Sant Andreu, concretament al centre cívic del 
carrer Gran,111. S'ha de demanar hora al telefon 900124124.
S'informa que es vol imputar al Boi Ruiz i al Artur Mas per es retallades; per aixo es deuen 
fer reclamacions quan tinguem alguna incidència amb el servei de Salut , es un primer pas 
cap a fer les esmentades denuncies per imputar-los.
Dinamització informa de com esta el proces del document d'organització interna. 
Cultura: es reuniran a partir d'ara el primer dijous de cada mes per fer un sopar-tertulià, com 
el proper cau en festes es deixa la primera reunió, pel dijous 15 de desembre.
Laboral: es reuneixen tots els dilluns a les 19:30 a la Plaça Orfila o en cas de pluja a la 
Gordí.
S'estant intentant posar en contacte amb Bon Pastor.
ademes fan una xerrada i taula rodona  el dia 26 de novembre en el marc de les festes a 
l'associació de veïns de sant Andreu Nord-Tramuntana , que esta al passeig Torràs i 
Bages,101-103 al costat de la parada de metro de Torràs i Bages.
Suport Mutu: presenten el manifest del edifici 18N el qual es recolza per part de l'assemblea 
i ademes es recolza a títol personal..
Barris i Pobles: proposta ordre del dia per la reunió de divendres 25 al Carmel
1-Accions entre coordinadores, entre data i data 
2-Comunicacions entre assemblees
3- Elaborar recursos fent un wordpress 
4-Miscel.lanea 
hi van la Llum, El Carlos i L'Enrique



Els Diables de Sant Andreu ens informa'n que tant el 30 de novembre, com el sis de 
desembre fan un assaig a la Plaça Orfila, per tant aquestes dates l'assemblea es farà a Plaça 
Comerç i si plogues a  la Plaça Mercadal.
Els dies 26 i 27 de novembre es fa la trobada estatal d'indignats a Marinaleda(Sevilla) , no 
pot anar ningú de l'assemblea encara que la Noemí voldria anar , però no hi ha diners.
La associació de veïns Sant Andreu Nord -Tramuntana informa de les festes que organitza , 
en el marc de la festa major:
Concurs de truites el dia 27 de novembre, horari per presentar truites de 9 a 11:15
Open de petanca , el dia 3 de desembre a partir de les 9 del mati .
Torn obert:
a la reunió prèvia es decideix l'ordre del dia es demana que cap comissió vingui a ultima 
hora , o en tot cas que enviïn un correu si no es molt difícil poder coordinar tot.
La comissió de continguts no funciona, es podrien fer grups de treball però no hi ha gent
Es deuria fer un debat a fons per reactivar el moviment.
Equip de moderació per la propera assemblea Agnès, Jordi i Gaia 
Per Nadal podíem enviar postals indignades.
El diumenge al cercavila L'Harmonia farà una acció
El dia 23 hi ha una xerrada sobre la consulta popular al espai àgora a Plaça Catalunya,9 4art 
pis amb els professos Vicenç Navarro i Antonio Madrid.
Per ultim es fa una reflexió d'anar pel carrer amb pancartes  fetes per nosaltres mateixos i no 
gastar tan de paper.
L'assemblea va cloure a las 22:10.

 

 

  


