
Dimarts,31 de gener del 2012 

 

ACTA DE L’ASSAMBLEA DE SANT ANDREU DEL PALOMAR 

 

ORDRE DEL DIA: 

1. Comissió de Comunicació afers externs. 

2. Comissió d’acció. 

3. Comissió de cultura. 

4. Reunió amb el regidor sobre el local per a l’assemblea. 

5. Casc Antic. 

6. AMPAS – Educació 

7. Torn obert de paraula. 

 

 

1. Aquesta comissió ens informa del següent: 

- Dijous 2 de febrer a les 17h hi ha una minfestació pel transport públic a Pl. 

Catalunya. 

- La pròxima coordinadora d’interbarris és el dia 3 de febrer a les 18h al C/ 

Olzinelles. Des de Sant Andreu aniràn el Felipe  i l’Enrique. L’ordre del dia serà: 

. Carnestoltes al Parc Güell 

. Parlar de les propostes d’acció per a la pròxima manifestació del proper 17 de 

març. Aquesta acció coincideix amb actes reivindicatius preparats pel Casc Antic de 

Sant Andreu, així que prioritzem la nostra lluita territorial. 

. La dinamització de la pròxima Assamblea General el proper 4 de febrer. 

. Jornades de reflexió sobre el 15M. 

. Sant Andreu proposarà fer xarxa en els temes de sanitat, educació i habitatge 

amb la resta d’assemblees que participen a la coordinadora. 

- El  pròxim dia 3 de febrer a les 19h en la casa groga hi ha una reunió sobre els 

transports públics, a les que hi aniràn la Keta i l’Arnau. 

2. El pròxim dimecre es realitzarà un taller de pancartes per la reivindicació del casc antic, 

a partir de les 19h a la Gordi. Es demana que si la gent pot portar llençols blancs els 

porti, i si no, l’Esperanza es compromet a anar a donar un cop d’ull al mercat a veure 

que trova. 

3. El proper 4 de febrer a les 19h es realitzarà un acte conjuntament amb la universitat 

indignada on hi haurà música, textos literaris i altres actes culturals, a més a més de 

reflexions sobre la indignació. 

D’altra banda, també ens informen sobre que aquest dijous a partir de les 20:30h,més 

o menys, es farà el sopar mensual d’aquesta comissió. Aquest mateix dia també 

quedaran a les 19h a la pl. Orfila per fer l’enganxada de cartells. 



4. L’altre dia es van reunir amb el regidor el Carles, el jordi i la Keta per tal d’aconseguir 

algún local per l’assemblea durant l’hivern, i no van trobar resposta concreta. Segons 

el regidor, per a la sala de la Biblioteca ho poden demanar qualsevol entitat, per a l’ús 

de la fàbrica Fabra i Coats, no era de la seva jurisdicció, per tant no podia contestar; i 

sobre Can Galta Cremada no va donar resposta definitiva. 

TORN OBERT DE PARAULES: 

Es decideix intentar demanar asil a Can Fabra per la setmana que ve, i si no ens deixen 

anar al CSO La Gordissima ( per evitar el fred que es preveu). En canvi per la següent 

setmana, seria qüestió de tornar a demanar Can Fabra, i si no hi ha sort, anar a Can 

Galta Cremada.  

5. Durant aquesta setmana, l’Ivan sortirà als matins de TV3 parlant sobre el pla del Casc 

Antic, ja que han fet un reportatge a Sant Andreu amb les zones i persones afectades. 

Molts medis s’han interessat per la problemàtica. 

D’altra banda, el pròxim 11 de febrer hi ha un concentració a la plaça Orfila en 

protesta a la reestructuració que volen dur a terme. 

A més a més, el pròxim 17 de març es convocarà una manifestació a les 12h a la pl. 

Orfila. 

Entre diverses persones ( afectades i no ) intentaran posar amb regularitat una tala 

informativa a la plaça Comerç per recollir signatures i informar a la població. 

S’intentarà que aquesta taula estigui de manera setmanal i si fos possible, també els 

caps de setmana. 

6. Dissabte passat l’AMPA de l’escola de la maquinista es va tancar a l’escola com a 

protesta per les seves carències. Van ser visitats per diverses persones de l’assamblea 

per donar suport. Van ser agraïts i estaven molt ben organitzats. Dimecres que ve 

tenen una reunió amb el regidor per parlar sobre més espais per l’escola, i, sobre la 

qüestió dels barracons. Les persones de l’assemblea els hi van oferir suport per fer una 

concentració aquell dia davant l’ajuntament, però la van refusar, ja que la generalitat 

els va avisar que la tancada no es podia realitzar, ja que era un acte prohibit; i 

s’estimaven més no estirar de moment tant la corda. 

- En el torn obert de paraula, s’anuncia que hi ha un problema al CEIP Bernat de 

Boill (Bon Pastor) ja que s’està quedant buit, i són plaçes públiques. 

7.  

- Es proposa fer una pancarta per posar a la pl. Orfila mentre fem l’assemblea per 

informar de qui som a la resta de persones que passen pel carrer. S’han demanat 

pressupostos i costaria més o menys 20 euros. S’aprova per l’assemblea. 

- El pròxim dia 29 de febrer hi ha una vaga d’estudiants. 

- Dimarts que ve la comissió de sanitat ens portarà més informació. 

- A la web del Síndic de greuges sobre els actes ocorreguts el 27 de Maig a pl. 

Catalunya ( el desallotjament) i sobrel el 15 de Juliol (al Parlament). Reconeix la via 

pública com a medi de reclamació de les persones dels seus drets, la obligació 

d’identificació en tot moment de la policia, entre d’altres coses. Es recomana fer 

una lectura. 

PER LA PRÒXIMA ASSEMBLEA:  

- Moderardor-> Albert 



- Acta-> Lourdes 

- Torn de paraules-> Montse 

Després d’aquestes informacions ens dirigim al CSO La Gordissima per a realitzar un debat 

sobre la participació a l’assamblea de Sant Andreu, del qual va sortir un grup de treball per 

fomentar aquest aspecte. 


