
Dimarts, 6 de març del 2012
ACTA DE L'ASSEMBLEA DE SANT ANDREU DEL PALOMAR

ORDRE DEL DIA:
1. Grup de treball de Participació
2. Espai de coordinació
3. Comissió de Sanitat
4. Comissió de AMPA Educació
5. Comissió de comunicació
6. Comissió de laboral
7. Reunió de Transports / Manifestació 11 de març/ Telèfon d'emergències
8. Torn obert de paraules
9. Fòrum Social Català

-------------------------------------------------------------------------------
ACORDS DE L'ASSEMBLEA PASSADA:
- Donar suport al manifest de l'assemblea de gràcia respecte a Plaça Catalunya.
- Avui parlar sobre el telèfon d'emergència propi de l'assemblea.
1. Aquest grup informa sobre l'actualitat del seu treball i informa que portarà propostes 
concretes per la setmana que ve.
D'altra  banda,  fa  una reflexió sobre la  situació de la  setmana passada,  arribant  a la 
conclusió que si volem un canvi exterior ( la societat) , primer hem de fer un canvi 
interior (individu).
2. A l'espai de coordinació anterior es va parlar de:
- Valoració del Carnestoltes al Parc Güell: poca assistència però bé organitzat.
- TMB: com es pagaran els diaris que es van fer per a la vaga que al final no es va 
realitzar?
Pels aturats, la targeta trimestral pasarà a costar 27.75 euros a partir del 12 de març. 
Això significa un 75% de reducció; i l'assemblea d'aturats comenta que és gràcies a la 
pressió que s'ha realitzat durant aquests dies.
-  La  manifestació  que  es  preparava  pel  17  de  març,  al  només  tenir  suport  de  4 
assemblees queda desconvocada.
- El dia 18 de març hi ha convocades unes jornades de reflexió/acció sobre el moviment, 
al parc de la Ciutadella ( a la font). Té intenció internacional, volen muntar un grup 
transversal.
-  Economia:  sobre  els  deutes  que  ha  anat  adquirint  plaça  Catalunya,  l'espai  de 
coordinació diu que no tenim res a fer, però el tema queda obert.
-Els dies 23, 24 i 25 de març hi ha una convenció a Reus. Més informació a: blog 
acampada reus // primavera reus.
-  El  dia  10  de març  a  les  12hores  es  farà  una  cadena humana des  del  C/Mallorca 
208.Acte convocat per les feministes indignades, que proposen fer 2 cadenes, 1 només 
de dones i l'altre de nens i homes.
- Els costos sobre el judicis del Parlament són uns 30.000 euros, no es pot abarcar.
- Es remarca la bona organització de l'espai aquesta vegada, ja que van sortir moltes 
propostes. El proper espai l'organitza l'assemblea de Sant Antoni, però encara no hi ha 
ni lloc ni hora.
3.  La gent del CAP de la Guineueta demana menjar i mantes. Es proposa i s'acorda 
recollir els aliments a la Gordi el dimecres, dijous i divendres.
- Es fa un recordatori que tots els divendres vam acordar d'anar a donar suport a la 
manifestació de la Guyineueta. A les 18:30h a Pl. Orfila.
-  El  dissabte  10  de  Març  a  les  10:30h  a  la  Ciutadella  hi  ha  un  presentació   d'una 
proposta  penal  contra el  sr.Boí  .  Es demanarà la  presó per:   crims contra la sanitat 



pública i crims contra la humanitat. Es demana l'assistència de gent perquè s'ha cridat a 
la premsa. C/Trias FArgas, num. 25-27.
- Dimecres passat va haber una reunió de sanitat a nivell català, però no es van possar 
d'acord amb el nom: COORDINADORA DE CATALUNYA EN DEFENSA DE LA 
SANITAT PÚBLICA. Nosaltres acordem que aquest nom ens està bé. Vots a favor 21, 
vots en contra 0, abstencions:10.
- L'altre dia van tenir una reunió amb el consorci per saber que estava passant amb 
l'ambulatori socio-sanitari de Sant Andreu. Van respondre que havíem d'esperar 1 mes 
més  per  aprovar  pressupostos.  D'altra  banda sabem que aquest  pressupost  ja  estava 
aprovat de fa temps, ja que va sortir als diaris.
4. Les ampes de les escoles sembla que volen dur a terme unes jornades reivindicatives 
per l'educació, però no està gaire clar, anirant informant.
Reflexió sobre l'assemblea passada: importància dels símbols per expressar-nos, evitar 
els mals entessos. Fer intervencions sense faltar el respecte, i que cadascú esperi al seu 
torn.
5. El dissabte 12 de març, de 12h a 14h hi haurà un taller de disseny gràfic a l'Ateneu 
llibertari de Sant Andreu.
També  van  fer  una  reflexió  sobre  la  setmana  passada:  importància  dels  símbols, 
respecte vers la restaq de l'assemblea.  Han fet una recopil·lació  d'opinions sobre la 
setmana passada i la gent es va quedar amb mal sabor de boca, es demanava respecte 
pel col·lectiu i respecte individual. El fet de fer el taller a 1a hora a molta gent no li va 
agradar i va crear malestar; es recalca la importància dels simbols per a donar l'opinió 
personal.  Aquesta comissió arriba a la conclusió que si  ens falten el  respecte a una 
persona, ens ho falten a totes.
6.  El diumenge 18 de març a la Fabra i Coats hi haurà un Xerrada sobre la Reforma 
Laboral  amb   Miguel  Falquera,  Magistrat  del  Tribunal  Supoerior  de  Justicia  de 
Catalunya, de 11h a 14h.
Demanen ajuda per repartir octavetes i enganxar cartells a partir de la setmana que ve; 
dijous i divendres a les 18:30h a plaça Orfila per donar octavetes al metro i a la sortida 
de les escoles.
7. Ahir va haver una reunió amb l'ajuntament per parlar de la retallada de línies de bus 
que patirà sant andreu. Les persones que van assistir li van recriminar a l'ajuntament que 
aquestes accions s'han d'informar abans de fer-les, no "a toro pasado". L'A.A.V.V. del 
Palomar van donar un traçat alternatiu per les linies de bus i així evitar la seva retallada 
i/o supressió.
-Aquest diumenge hi ha una manifestació a les 12h a Passeig de Gràcia convocada pels 
sindicats  majoritaris.  Hi ha rumors de la convocatòria  d'una vaga general pel  29 de 
març.
TORN OBERT DE PARAULA
- El taller inicial de la setmana passada no va anar bé, però era curiós de fer-ho. Es 
demana respecte dins i fora de l'assemblea.
-  Quan  ve  algú  de  fora  de  l'assemblea  se  li  dóna  prioritat  sobre  el  col·lectiu  de 
l'assemblea, i això és "una metedura de pata", que no beneficia gens al grup i que a 
aquesta persona li preocupa que es repeteixi i no aprenguem de les errades. Al'espai de 
coordinació  va haver-hi  problemes  semblants.També comenta que el  Roc va anar  a 
l'espai de coordinació però "va anar al seu rotllo".
- Tot moviment ha de tenir 1 organització ; nosaltres ja tenim un document, caldria 
respectar-l'ho.
-  Ser coherents amb les decisions que prenem. Cal anar  plegades a  les accions  que 
aprovem.



- Demana disculpes per no haver expressat la seva disconformitat amb la realització del 
taller la setmana passada, creu que va ser una errada no expresar-se. REcalca que no hi 
hauria d'haver res que passes per davant de l'assemblea.
- Les tensions a les assemblees es poden baixar reduint els tons a l'hora de parlar.
- Es pregunta si el grup d'autodeterminació és una comissió? si.
- Potser fer un taller per eliminar tensions no estaria malament; però també es proposa 
estar a l'assemblea com si no ens coneiguessim entre nosaltres i així es rebaixaria el to. 
Com que hi ha comentaris sobre una persona que no està i no es pot explicar , millor 
deixar-ho per a quan aquesta persona hi sigui. El document de l'assemblea no ens ha 
d'estrènyer. Importància dels símbols i la prioritat als debats i a les estratèges d'actuació.
- L'assemblea passada no va ser pas per tant, cal respectar totes les condicions, totes. Hi 
ha gent que ve a l'assemblea, fa la seva guerra i marxa per no tornar.
9. L'any 2001 a la ciutat de Portoalegre es va convocar el 1er fòrum social mundial, com 
el volum va ser molt i molt gran, la gent es va començar a organitzar per donar sortida a 
tots els sentiments que es van trobar. la intenció d'aquest fòrum és confluir, aplegar, 
reunir...totes les forçes.
A l'any 2008 l'Arcadi Oliveres va fer una crida a diverses entitats i a la població en 
general  per  la  necessitat  de  crear  un  Fòrum  social  català,  i  a  partir  d'aquí  es  van 
començar  a  aplegar  propostes  per  desenvolupar  diferents  projectes:  drets  socials, 
culturals, medi ambient,  justícia,  polítics,  econòmics, de pau....a partir de la passada 
manifestació de gener es donava temps per donar propostes fins el 23 de març, amb la 
intenció de donar suport i visibilitat.
Tots els dilluns es reuneixen a les 19hores a l'espai Àgora (Pl.Catalunya núm.9, 4º2º). 
Ens reparteixen informació sobre què és i com s'organitza el Fòrum social català, també 
podem trobar informació al google fent la búsqueda de Forum social català.
Ens conviden a participar.

ACORDS D'AQUESTA ASSEMBLEA:
- Recollida d'aliments pel CAP Guineueta el dimecres, dijous i divendres al C.S.O. La 
Gordíssima.
- Coordinadora de Catalunya en defensa de la sanitat pública, com a nom per a les 
comissions d'arreu del territori català que es proposen treballar aquest tema.


