
ASSEMBLEA DE SANT ANDREU 24-gener-2012 
Assistència: unes 50 persones. 
Lloc: Plaça Orfila. 
Modera: Iván. Presa paraules: Ferran. Acta: 
Felipe. 
 
Ordre del dia 
1 Comissions: Acció, Laboral, Sanitat, Ampas, 
Comunicació, Relacions esternas. 
2 Salvem el Casc Antic 
3 Torn obert. 
 
1 COMISSIONS. 
Acció informa que hi ha octavetes per repartir a la 
Fabra i en la manifestació del 28 de gener a les 
17 a Plaça Catalunya convocada pel Fòrum 
Social Català (150 entitats) amb el lema 
"No a la dictadura financera. Aturem els retallades 
". L'assemblea acorda reunir-se tots a les 16,30 
hores a la plaça Orfila el 28 per anar junts a la 
manifestació. 
 
Laboral informa de la trobada de treballadors per 
intentar una coordinadora laboral el dia 25 a les 
18,30 hores a la Casa de la Solidaritat. 
 
Sanitat informa que les AAVV s'uneixen a la mani 
del 28 de gener. 
També sobre l'ocupació de 24 hores que fan 140 
persones afectades per un ERO a l'Hospital de 
Sant Pau. Radiologia i quimioteràpia s'estan 
privatitzant: només cobreixen 6 mesos i cada 



sessió costa 300 euros. 
 
AMPAS: s'informa de la reunió de membres de 
l'assemblea amb 5 AMPAS. Cal aprofitar les 
jornades reivindicatives. A la sortida dels centres 
es faran activitats (tallers). 
També informen que l'AMPA de La Maquinista es 
tanca el dia 27 a les 17 hores i estaran fins al 28 a 
la mateixa hora. Es demana suport. 
 
Comunicació: informen de les jornades de reflexió 
que es celebraran a Plaça Catalunya els dies 11 i 
12 de febrer. 
Sobre la col · laboració de les assemblees en el 
funcionament de les assemblees de Plaça 
Catalunya anuncien que la comissió no pot ajudar 
perquè tenen excessiu treball. 
 
Relacions externes: Es convoca per al 
Carnestoltes el dia 27 per preparar l'acció del dia 
18 de febrer al Parc Güell. 
Sobre TMB: Accions: els treballadors presenten 
un document dels dos comitès d'empresa. 
L'assemblea de treballadors és única i es celebra 
el dia 26 a les 09,30 i 16,30 hores en Plaça 
Universitat per anar després en manifestació fins 
a Plaça sant Jaume.También s'informa que la 
CGT convoca una manifestació el 2 de febrer per 
protestar per la situació en els ferrocarrils públics. 
Es parla de fer una octaveta i que l'assemblea 
assumeix les despeses. Es tracta el tema 
d'usuaris i treballadors reunits en assemblea per 



al 28 de febrer. S'acorda iniciar les accions una 
setmana abans. També hi ha convocada una 
jornada de "Colat al metro" per al 29 de febrer. Es 
queda el dia 27 per preparar-la. L'Assemblea 
d'Aturats exigeixen viatjar gratis. 
 
2 SALVEM EL CASC ANTIC. 
A la reunió amb l'Ajuntament a Can Fabra la gent 
va reaccionar. Queden dos mesos per a les al · 
legacions (fins al 19 de març). Cap afectat va 
rebre cartes per a la reunió. L'últim pla d'afectació 
és de 1975. Hi ha 300 habitatges afectats. Es 
gasten 21 milions d'euros (16 per expropiacions). 
El dia 25 reunió a la Fabra a les 19,30 hores per 
preparar accions (pancartes als balcons, cartells 
en comerços, etc). Acció acorda quedar aquell dia 
a la mateixa hora per fer pancartes. 
Qualsevol pot fer al · legacions col · lectives. 
S'han de presentar conjuntament el 11 de febrer. 
Moltes entitats del poble de adhereixen. 
Es proposa una manifestació una setmana abans 
del 19 de març. 
També es proposa muntar una paradeta (o tres) 
per recollir al · legacions els dissabtes. 
Sembla important connectar el tema econòmic 
amb el problema dels barracons. 
 
3 TORN OBERT. 
Es fa una crida a acudir a les cafetos de la 
Gordíssima. 
També es reforça la necessitat de treballar el 
tema TMB i Casc Antic. 



Es proposa una assemblea en què es parli de 
com generar més participació en les assemblees. 
L'Assemblea de les Corts anuncia l'acció contra 
manifestacions antiavortistes el dia 26 a les 20 
hores, carrer Nicaragua 128. També cada 25 de 
mes manifestacions antiavortistes a Hospital de 
Sant Pau fins a la Sagrada Família. Demanen 
suport per a l'Assemblea de l'Eixample. 
S'anuncia que els sindicats UGT i CCOO signen 
un augment salarial del 0'5%, el que amb les 
pujades suposa una reducció de salaris. 
S'anuncien unes jornades de reflexió sobre el 
Moviment 15M. On som i on volem anar? 
 
Per a la propera assemblea s'encarreguen: Toni 
de moderador, Lorena de l'acta i Laia del torn de 
paraules.	  


