
Dimarts, 10 de gener del 2012

ACTA ASSAMBLEA DE PERSONES INDIGNADES DE SANT ANDREU DEL 
PALOMAR

ORDRE DEL DIA:
1. Intervenció de la coordinadora d’AMPAS de Sant Andreu
2. Demanda de local a l’Ajuntament
3. Comissió d’acció
4. Comissió d’educació
5. Cafeta dels divendres
6. Comissió de laboral
7. Comissió de cultura
8. Comissió de gestió econòmica
9. Comissió d’afers exteriors
10. Creació d’un nou grup de treball
11. Valoració vaga TMB
12. Torn obert de paraula

2. La persona responsable de les sales de la Fabra i Coats comenta que ell no té cap 
problema en deixar passar a les sales per treballar a grups de poques persones, però que 
per  a un grup més gran,  com podria  ser l’assemblea setmanal,  no s’atreveix ja que 
hauríem de demanar  permís  a  l’Ajuntament.  Però la  persona que havia començat  a 
gestionar aquests tràmits està fora del territori i no tornarà en un mes.
- TORN DE PARAULES: 
. Fer la instància amb l’Ajuntament i continuar cap endavant
.  Moure’ns  i  apropar-nos  a  l’Ajuntament  per  fer  aixopluc,  però no tenim suficients 
cadires per a tothom.
. Posar un bidó amb foc al mig del cercle per donar escalfor.
. Finalment s’acorda que el Carles, la Llum i el Jordi es proposen voluntaris per dur els 
tràmits endavant.
1.Acudeixen com a representants de la Coordinadora d’AMPAS de CEIP de la zona de 
Sant Andreu,  la Montse, el  Xavier i el Carles per explicar-nos la problemàtica que 
pateixen les escoles públiques del territori i per demanar-nos suport.
Aquesta  coordinadora  pretén  treballar  la  problemàtica  que  hi  ha  amb  l’Ajuntament 
respecte al món escolar, ja que aquest, manté escoles de infantil i primària en barracons 
( i no compleix ni aporta solucions), han aturat la construcció d’un IES, no es cobreixen 
les baixes de curta duració dels mestres (retallades), i, a més a més, continua el conflicte 
de la 6ena hora, ja que, les escoles concertades la continues tenint i a la pública s’ha 
eliminat, quan totes dues escoles reben diners de l’administració pública.
Volen fer una 1era jornada reivindicativa pel món escolar públic on quedin palès les 
faltes d’infraestructura com de places que hi ha a Sant Andreu tant a la primària com a 
la secundària. Ens demanen col·laboració per a poder dur-ho a terme; havien pensat en 
el proper diumenge 22 de gener però ho veuen massa just.

- TORN DE PARAULES:
.  L’assamblea ja  va acordar  que sí  els  donariem recolzament  a  través d’un grup de 
treball específic sobre aquest tema.
. Es dona les gràcies per la seva intervenció i es reflexiona sobre que aquesta és la millor 
manera de fer xarxa.
. Es demana compromís i recolzament real.



3. Aquesta comissió recorda que es continuen reunint tots els dimecres a les 19h al CSO 
la Gordissima. Continuen fent pancartes, i ara faran una octaveta per repartir al metro, 
deixar a les botigues, cotxes.... per animar a la gent a participar a l’assemblea. A més a 
més, volen propossar a la coordinadora de barris i pobles de Barcelona de tornar a fer 
una altra vaga de transport.
4. Passen una llibreta per apuntar els correus electrònics, mòvils...  per apuntar-se al 
grup de treball sobre l’educació que s’ha parlat abans.
5. Vam acordar de fer cafetes tots els divendres a partir de les 19h al CSO la Gordissima 
per  a  poder  recollir  diners  per  a  l’assamblea  i  així  aconseguir  el  megàfon,  cadires, 
enganxines, etc. Es presenta el cartell anunciador per aquesta cafeta.
6. Tant  la  comissió  de  laboral  com  la  de  l’hort  estant  en  contacte  amb  els  i  les 
treballadores de Parcs i Jardins de Barcelona per sumar-s’hi a la seva lluita i intentar 
evitar la eminent privatització del sector. 
El pròxim dia 12 de gener hi ha una reunió entre els/les treballadores de TMB, els 
sindicats  i  l’assamblea  d’aturats  per  concretar  la  situació  i  futures  accions;  s’està 
planejant una nova vaga de transports però no hi ha una data concreta. S’informa i avisa 
que hi ha una plataforma que està indicant dates no correctes sobre accions a realitzar 
amb el transport públic i això fa que ens dividim i que no tinguem suficient força.
7. Ens proposen recollir un acte que es va fer a Terrassa “Esdeveniments més enllà del 
possible” on van participar un grup de filòsofs, músics i actors. Les possibles actes de 
realització serien 21/1, 28/1 o 4/2, tots són dissabtes.
També  ens  recorden  que  la  comissió  es  reuneix  aquest  dijous  per  fer  soparet  de 
carmanyola a l’Ateneu Llibertari a les 21h.
D’altra banda, són conscients que aquest diumenge hi ha els 3 Tombs a Sant Andreu i 
proposen fer una penjada de cartells pel recorregut de les suposades autoritats.

- TORN DE PARAULES:
.  Fer  cartells  sobre el  que costa  la  mobilització d’un acte  públic  de  les  autoritats  i  
remarcar les retallades en educació i sanitat.
. S’acorda que tant aquesta comissió com la d’acció s’encarregaran de la realització dels 
cartells.
8. La persona encarregada d’aquesta comissió recorda que seria un càrrec rotatiu i que 
ella porta 6 mesos. Es demanen voluntaris i s’ofereixen el Ferran i l’Esperanza.
9. Proposen l’adhesió a un manifest sobre la vaga de transport públic realitzada avui. 
L’assamblea decideix no adherir-se perquè ja ha passat i la font no és gaire concreta.
Es llegeix i s’aprova l’adhesió a un manifest/ carta de la TMB que va sortir des de la 
coordinadora d’assamblees.
Es recorda la pròxima reunió del dia 12/1 al c/ Sardenya 256-260 de TMB; i aquest dia 
també  es  farà  una  reunió  de  sanitat.  Més  reunions:  15  /1  Assamblea  general  del 
moviment 15M a plaça Catalunya i  el 28/1 reunió de sanitat a nivell  de tota Catalunya.
S’informa sobre la mort d’una PERSONA inmigrant al CIE de la Zona Franca el dia 6 
de gener per falta d’assistència mèdica. Avui mateix s’han deportat a 20 marroquins, un 
dels quals és testimoni de la mort del passat dia. Hi haurà una explicació dels fets al  
blog i Facebook de l’assemblea.
El pròxim divendres 13/1 hi ha la propera reunió de la coordinadora de barris i pobles 
de Barcelona a Sant Andreu. L’ordre del dia proposat és: a) Valoració del 28 D  b) 
Propostes dels diferents barris i pobles  c) Proposta  des de Sant Andreu de crear una 
xarxa sobre educació, sanitat i habitatge per treballar plegats.

- TORN DE PARAULES:



. La valoració sobre el 28 D positiva, ja que va ser la primera acció convocada des de la 
coordinadora, tot i que l’assistència va ser escassa.
. Es proposa sumar a la xarxa a Parcs i Jardins.
10.  Es crea un nou grup de suport  informàtic dirigit  a tota aquella gent que vulgui 
compartir  els  seus  coneixements  informàtics  i  per  a  tota  aquella  gent  que  estigui 
interessada  en  aprendre.  També,  per  a  la  creació  d'un  Guifilab  i  extendre  la  xarxa 
guifi.net per Sant Andre.  Facilitar la transició de Windows/MAC a GNU/Linux; crear 
una llista de necessitats de les persones...l’assamblea aprova aquest nou grup.
11. Tant  a  través  de  twitter  com d’altres  xarxes  socials,  s’ha  fet  una  difussió  molt 
positiva sobre la vaga, però no de consciència real fent que aquesta vaga s’hagi quedat 
en un acte simbòlic. 
TORN DE PARAULES:
- Hi ha 2 propostes per fer boicot a les noves abussives taxes del transport públic:
- web ATMB si t’enregistres pots aconseguir una T-10 a meitat de preu, ja que la targeta  
portaria  publicitat  d’alguna  empresa  que  s’encarregaria  de  pagar  una  quantitat 
determinada de l’import total.
- web MEMETRO és com una mútua on si et registres i pagues 5 Euros al mes, et van 
indicant en quina parada hi ha revisors en cada moment, si t’enganxen per haver-te colat 
et paguen la multa i d’altres prestacions.
- Ahir va assistir poca gent a l’acte programat la setmana passada per la pujada del 
transport públic, reflexió, acció i ser més gent per tenir més força en les accions.
12.
- El casc antic de Sant Andreu està afectat en gairebé uns 50%, per exemple el c/ Jorba 
el tiraran sencer... a més a més, es preveuen expropiacions forçoses i sense pagar.
Els veïns i les veïnes faran una campanya “Salvem el casc antic!”. Ells i elles estan fent 
al·legacions, però proposen que la resta de veïns de Sant Andreu que no estan afectats 
però si interessats en que no es carreguin el casc antic, també possi al·legacions i fer una 
entrega conjunta. El pròxim 11 de febrer a les 12h hi haurà una concentració a la plaça 
Orfila.
-Recordatori que diumenge 15/1 a les 17hores hi ha assemblea general del 15M a plaça 
Catalunya.
- Es queda a les 10h a la plaça Orfila el pròxim diumenge 15 per preparar els cartells 
pels 3 Tombs.
- Recordatori sobre el curs en tecnologies que hi ha el proper dissabte 14/1 a les 17hores 
a l’AAVV Tramuntana.
-  Es  recorda  que  hi  ha  un  debat  pendent  sobre  el  deute  públic  i  les  mesures  que 
s’apliquen. Es fa consciència que hi ha un grup d’auditoria del deute, que tenen molta 
informació i que podrien venir a fer una xerrada.

---------------------------------------------------------------------------------------
L’assamblea a començat a les 20:12h amb unes 65 persones assistents, i finalitza a les 
22hores, intentant respectar el descans dels veïns i veïnes de la plaça.
Per la propera assemblea Ivan -> Moderador, Borja-> acta, Fernando-> torns de paraula
S’acorda que la persona que sigui moderador per la setmana següent, s’emportarà el 
megàfon.

http://guifi.net/

