ASSEMBLEA SANT ANDREU
Dimarts, 17 de gener, 2012
Assistència : unes 50 persones
Modera, Jaume ; pren paraules, Fernando ; pren acta, Quim
Lloc: davant la biblioteca Can Fabra
(El motiu del desplaçament és el de poder estar al costat de la sala on es discutia sobre les
propostes, per part de l’ajuntament, de canvis en el casc antic de St. Andreu)
S’aprova el següent ordre del dia:
Accions per aconseguir local per fer les assemblees
Comissió Acció
Comissió Cultura
Comissió Sanitat
Espai de coordinació
Torn obert de paraules
Locals:
Carlos informa de les seves gestions, primer moderades i després, davant el poc cas que li
feien, indignades, aconseguint fixar una trobada amb el regidor el dilluns a les set de la tarda.
Acció:
Quim llegeix l’octaveta feta, tal com s’havia quedat a l’assemblea anterior, per tal d’invitar a
més gent a l’assemblea dels dimarts i s’acorda fer-ne un bon tiratge.
Es proposa anar a la reunió d’accions contra la pujada del transport divendres 20 per activar lo
del “colat”.
Es recorda que la comissió es troba els dimecres a les 19h. a la Gordi.
Sanitat:
Carlos informe de la intenció de tancar l’ambulatori Via Julia i passar-ho a clínica privada al
Convent de les carmelites, i com s’organitza la protesta.
Cultura:
Fernando informe de l’últim Sopar/Tertúlia literària i recorda que tenen lloc cada primer dijous
de mes a la Gordi (Pons i Gallarza, 10) o a l’Ateneu llibertari (Coroleu, 82).
També informe de l’acció que es va dur a terme diumenge en motiu dels Tres Toms, on venen
representants de l’ajuntament, que va acabar amb bronca amb la guàrdia urbana pel fet de
pintar amb guixos uns eslògans contra la modificació del casc antic, al llarg del recorregut.
Espai de coordinació:
Enrique informa de l’última trobada de l’Espai de coordinació que va tenir lloc al poble de Sant
Andreu, als nous locals de Fabra i Coats, amb l’assistència de pràcticament tots els barris i
moltes comissions i grups de treball, (unes 60 persones). El fet més destacat de la trobada va
ser la invitació que va fer el grup de dinamització de les assemblees generals Plaça Catalunya
de que fossin les assemblees de barri les que dinamitzessin rotativament les assemblees
generals. Per la importància d’això s’obra un torn de paraules, totes en la direcció de recolzar

aquesta iniciativa i acabar amb l’absurda divisió interna. Es va suggerir que potser seria millor
que fossin dues assemblees les que dinamitzessin. L’Enrique va continuar explicant el transcurs
de la trobada seguint l’ordre del dia. L’acta de la trobada es pot trobar aquí. Recordar només
algunes accions: l’acció que es proposa per Carnestoltes al Parc Güell, el 18 i 19 de gener,
contra la privatització dels espais públics, a la que es va dir que a poder ser s’hi assistiria.
L’acció que es vol fer al solar Germanetes (Conte Borrell/ Consell de Cent). Les jornades de
reflexió que preparen els de Sant Antoni els dies 11 i 12 a la Casa Batlló. Les accions que
s’estan duent a terme contra la política laboral de Caprabo. Van intervenir per presentar-se el
Grup Constituent, El grup Reforma laboral i el grup Consulta popular. El dia 19, xerrada sobre
reforma llei electoral, al Pati Llimona. La propera trobada de l’Espai de coordinació serà el 3 de
febrer a Sants.
Torn de paraules:
Es va parlar de cóm anar treballant contra el que l’ajuntament vol fer de Collcerola, convertintlo en un apartament.
Es torna a recordar que els divendres hi ha Kafeta a la Gordi (Pons i Gallarza, 10) a partir de les
set de la tarda.
Es convoca la propera Assemblea pel Dilluns 24 a les 20.00 a Plaça Orfila.
Un cop acabada, sobre les 10 del vespre, es va entrar a una sala de la Biblioteca Can Fabra on
es va debatir sobre el casc antic per seguir la reunió.

