
             ACTA DE LA ASSEMBLEA D’INDIGNATS DE SANT ANDREU 20/3/12 
 
 
Data : 20/3/12 
Hora : 20h 
Lloc : Ens trobem a la Plaça Orfila i decidim anar a la Fabra i Coats i a les 22h. ens 

traslladem al CSO La Gordíssima per acabar l’assemblea allà. 
 
Es presenta l’equip de moderació: Felipe, Noemí i Mònica, es recorden els signes i 
s’aprova el seguent ordre del dia: 
 
Ordre del dia: 

1. Pancarta 
2. Salvem el casc antic 
3. Vaga General 

a. Informacions dels tres espais que s’estan reunint 
b. Accions 

c. Manifestació 
d. Difussió 

 
1. PANCARTA 
 
La comissió de Comunicació proposa encarregar una pancarta de l’assemblea de 

sant andreu en una oferta molt econòmica que han trobat i es presenten 3 dissenys. 
Després d’estudiar-los, votem les 3 opcions i per majoria triem el segon disseny 
presentat però sense la data i el dia de reunió per si canvia. S’encarrega avui mateix i 
estarà a la nostra disposició per les accions de la propera setmana. 
 
2. SALVEM EL CASC ANTIC 
 
Venen 3 representants de la plataforma Salvem el Casc Antic per donar les gràcies a 
l’assemblea pel nostre suport, i per explicar la situació: aquest cap de setmana hi ha 
hagut la manifestació en defensa del casc antic, s’ha tancat el periode per presentar 
al.legacions, s’han recollit més de 6000 al.legacions, sembla que s’estan replantejant el 
tema però no es parla encara de retirada del projecte i està per veure si es desafecten 

totes les cases implicades, diuen que seguiran treballant en el tema, que es tornaran a 
reunir la setmana vinent i que ens informaran dels propers passsos que es facin.  
Algú demana si està previst anar al ple d’aquest més la setmana vinent i responen que 
segurament si, però que encara no ho han parlat. 
 

3. VAGA GENERAL 
 
a) INFORMACIONS DELS 3 ESPAIS QUE S’ESTAN REUNINT: 
 
Coordinadora Laboral i Suport Mutuu 
 

Es va constituir la coordinadora en Assemblea i donada la composició d’aquesta 
assemblea amb persones del 15M, però també gent de sindicats i d’altres col.lectius, 
s’està plantejant el fet d’anar-hi o no. 
 
Una companya que va anar a la reunió comenta que tot va començar amb la 
Comissió de Treballadors Indignats i Vaga general de pl. Catalunya i que ara s’han 

constituit com a Coordinadora de Laboral i Suport Mutuu amb la participació d’altres 



col.lectius. Diu que normalment a les reunions hi van de 80 a 90 assistents i que a 

aquesta última hi van assistir 200 persones.  
 
Explica que es va encallar la reunió en el tema de la Manifestació a l’hora d’anar o no 
amb els sindicats. Finalment es va decidir que la mani sortiria a les 18h de Pl. Catalunya 
amb un bloc crític independent. No va donar temps a treballar res i per això han 
quedat dilluns vinent (26/3/12) per treballar en 2 grups: accions i difussió. 

 
També hi ha convocada una Assemblea aquest diumenge a Pl. Catalunya a les 18h. 
Per informar de les accions. 
 
Assemblea d’Assemblees Indignades 
 

Es van reunir 60 persones i hi havia barris, pobles i gent de Pl.Catalunya. 
Van dedicar les 2h. a mirar com ompliem d’accions i de contingut el 29M i aquests son 
alguns exemples de coses que es van dir: 

- fer piquets per barris que vagin a les botigues per informar els dies previs 
- anar a per les grans superficies 

- colapsar barcelona parant les rondes i intentar fer-ho coordinadament 
- passar pels casals d’avis 

 
Espai de Coordinació 
 
Hi havia 17 barris i un poble i van acordar: 

- fer piquets informatius separant l’acció sindical i dedicar-nos nosaltres a la part 
més social. 

- Totes les assemblees s’han constituit com a comité de vaga 
- Hi va haver unanimitat en anar a la vaga, però donar-li un contingut més social. 
- També van acordar unir-se entre assemblees properes per fer accions junts, 

també amb la Federació d’Associacions de veins 

- Fer possible un comité de vaga central 
- Es va parlar de la possibilitat de fer un acte el 28 a la nit o el 30 per visibilitzar 

que a partir de la vaga la lluita continua 
- I respecte a la manifestació hi ha 3 opcions i ens hauriem de definir per portar-

ho al proper espai de coordinació: unitària (anant separats), crítica 
(manifestació paral.lela CNT i CGT) o una manifestació pròpia del 15M 

- També es va acordar de sortir en columnes i de fer una concentració enlloc 
d’una manifestació o al final de la manifestació, encara està per definir. 

- Pel que fa a les accions es parla de fer una acció conjunta potent com tancar 
el Port de Barcelona o l’aeroport, els de Les Corts han fet unes enganxines,  

- Acorden que cada assemblea treballi al seu territori 

- També es pensa si els del 15M portem algun tipus de simbologia. 
- Reiteren el concepte de VAGA SOCIAL perque el nostre objectiu va més enllà 

de la retirada de la Reforma Laboral. 
- Propera reunió divendres 23/3/12 a les 19h. a la Casa Groga (c/Ali Bei, 120) 

 
b) ACCIONS 
 
S’obra un torn tancat de paraules per proposar accions desde Sant Andreu: 

- Convocar un piquet inicial a les 00h per anar a la Biblioteca i a la Sala d’Estudi 
- Treballar els dies previs amb el petit comerç i fer servir el dia de la vaga per talls 

de transit i grans superficies 
- Xarxa de Sant Andreu treballen per fer difussió mutua i proposen fer algo en 

positiu : crear un llistat de botigues « guais » que estan per un altre model, tenint 
en compte que l’enemic no es el petit comerç. 

- El 29 anar a parar el corte inglés i la maquinista i trobar-nos amb nou barris a les 
rondes o meridiana 



- Fer una cassolada important el 28 al vespre 

- Parar el port no cal perque els portuaris pensen parar i igualment hauriem de 
tenir més informació de com estan i que volen fer. 

- Fer 2 grans actes, un piquet mòbil que en facin una de sonada i a la tarda fer 
una presa d’un edifici que no s’ho esperin massa 

- Apostar fort per la VAGA DE CONSUM, si els consumidors parem, moltes coses 
també paren 

- Anar a per un mateix objectiu tots els barris 
- 28 i 29 farem vaga a la Universitat 
- fer un piquet mòbil públic que tingui un ventall d’objectius agafant la llista 

d’empreses que no deixen fer vaga als seus treballadors, com per exemple 
Mercadona. 

- Fer un bloqueig coordinat per aturar la ciutat a una hora concreta. 

- La comissió de laboral planteja el que han treballat: 
o Sí al tea de les accions als barris, això implicaria coordinar-se amb Nou 

Barris per anar a per objectius comuns, nosaltres ajudar-los amb els seus i 
ells en els nostres. 

o Que de l’assemblea surti una taula encarregada de coordinar-se i anar 

a parlar amb els implicats 
o Coordinar-se amb tothom perque pugui ser més efectiu 
o Hi ha material per repartir que ja està fet 
o Fer piquets petits per anar parant la meridiana 

 
- Concentrar els esforços del matí aquí perque no som tants i no es tant fàcil. 

- Demanar el màxim ajut a tothom 
- Anar en columnes cap al centre 
- De 7 a 10, tancar sant andreu 
- Fer una vaga social, hem de fer el que no fan els sindicats 
- Anar cap a pl. catalunya a les 12h i fer un piquet central 
- Proposo fer un grup de treball per fer un argumentari, per treballar que fem i 

que diem al petit comerç 
- Els grans sindicats tenen una lògica espai-temporal i s’encarreguen de buidar 

els centres de treball des del torn de la nit i hi ha llocs on no arriben 
- Si anem en columnes cap al centre ho paralitzem tot entre tots, la nostra feina 

és “Tomar la calle”  
- FAV recolzen la convocatòria de vaga i sobretot el caràcter social d’aquesta, 

per ells la prioritat es aturar els barris, en altres barris s’estan creant comitès de 
vaga més amplis, comptant amb les associacions de veins i altres col.lectius per 
arribar a més gent. No cal esperal al 27 i 28 per fer difussió, diu que ja hi ha 
materials elaborats per fer accions, s’ofereixen per contactes i recursos que 
puguem necessitar. 

- Ajuntar-nos en petits grups d’afinititat per anar a fer cosetes 
- Proposar una franja horària per fer els talls. 
- M’agradaria veure un piquet combatiu a Sant Andreu, o si n’hi ha, demano 

que se’ls deixi fer. 
- Hi ha uns telèfons d’advocats per si passen coses, el telèfon de la Comissió 

penal per si ens fa falta és 689819905, hi haurà un advocat de guardia. 

- Els dies previs, anar als comerços, escoles, llocs oficials, bancs, casals… 
- També ens podem plantejar talls a renfe, metro... tenim vies descobertes a Sant 

Andreu. 
- Anunciar que a les hores en punt passarà un piquet per Gran de Sant Andreu. 
 
Es proposa fer un grup de comitè de vaga per agafar el compromís d’anar a les 
reunions i treballar el calendari amb persones de l’assemblea i de Laboral i 
Comunicació. S’aprova i surten 10 persones. 
 



Durant aquesta setmana quedem que estarem pendents del bloc que serà l’espai 
on anirem actualitzant les convocatòries, informant de les accions… 
 
Consensuem la convocatòria de diferents piquets a diferents hores per assolir 
diferents objectius, el comitè de vaga ho acabarà de perfilar coordinant-nos 
també amb el que facin altres assemblees, però respectant els criteris que hem 
definit a Sant Andreu. (concentrar-nos en el nostre territori amb talls de transit, trens, 

metros i petit comerç) 
 
Les persones que aniran a la reunió de l’espai de coordinació demanen que 
l’Assemblea els doni la confiança de prendre decissions per ser operatius i sempre 
tenint en compte els criteris de la Assemblea (prioritzar Sant Andreu al matí). Estem 
d’acord. 
 

c) MANIFESTACIÓ 
 

Definim les diferents opcions de manifestació per tal de posicionar-nos: 
 

1)Manifestació CCOO i UGT (Jardinets-Parlament) 
2)Manifestació alternativa: sindicats alternatius i 15M en un bloc per visibilitzar-nos (Pl 
cat- catedral-parlament) 
3)Concentració 15M al Parlament i després assemblea per decidir què fem 
 
Després de debatre diferents implicacions de cadascuna de les opcions votem i els 

resultats son: Manifestació CCOO i UGT (0 vots), Manifestació alternativa (29 vots) i 
Concentració al Parlament (5 vots) 
 
Per tant aprovem anar a la Manifestació alternativa en un bloc a part amb el benentès 
que se’ls pegui un toque als infiltrats dels sindicats a la Coordinadora de Laboral i que 
no ens afegim a la manifestació sinó que l’Espai de Coordinació convoqui la nostra. 
 
Donem per acabada l’assemblea a les 23.15 amb 40 assistents aproximadament. 
 
 


