
Acta  Assemblea  Indignades Sant Andreu

Dia 28-02-12

Abans de l'assemblea es fa un petit taller de dinamització, consistent en jocs teatrals i un mini 
debat sobre que es el moviment i com ho veiem ho coordina Ainhoa de Plaça Sol.
Per aquest motiu l'assemblea comença amb un retard de mitja hora amb el següent ordre del dia:
1-Repas de l'acta anterior
2-Informacio sobre el proper espai de coordinació
3-Vaga Transports
4- Vaga Universitats
5-Informació comissió laboral
Torn Obert de Paraules:

Comença  parlant la comissiò d’afers exteriors , fent una petita explicaci de que es i que fa la 
esmentada comissio.

Acte seguit es diu que elproper espai de coordinació es farà al banc ocupat de gracia al Carrer 
Gran de Gracia,181 amb el següent ordre del dia

Valoració vaga TMB i Carnestoltes

Informacions dels barris

Seguiment manifestacions 17M-12-15M

Funcionament assemblea Pça Catalunya

Torn Obert

Es recorda També que el dia 1 a les 11 del matí hi ha una concentració a la ciutat de la justícia, en 
recolzament a les veïnes desallotjades del Clot al juliol passat.

En quant al funcionament de pça Catalunya, hi ha un text de l'assemblea de Gracia, que proposa 
que l'assemblea general de pça Catalunya , deixi d'anomenar-se d'aquesta manera i canvií per 
espai 15m, no tenint per tant cap poder decissori.

S'obre un torn de debat amb les següents idees:

Es proposa que l'assemblea general, sigui nomes informativa

Es diu que té que continuar funcionant com fins ara , ja que per la coordinació esta l'espai de 
coordinació

Hi ha varies persones que pensen que les decisions s'han de prendre a les assemblees locals

Es diu que tenim que cercar un marc estable de decisió

Una altra idea es que la estructura ha de ser cel.lular i no vertical, si no es perdre temps

Es pensa que com a símbol esta bé, que no es decideixen gaires coses 

Ademés es diuque Pça Catalunya es unespai de coordinacióno solament dels barris sino tambè de 
comissions tècniques i grups de treball que no tenen altre referent. I es un espai de difusio , per 
fer actes i presa de decissions.

Es demana que treballem conjuntament sense "malos rollos" , queno donem tantes voltes i que 
recoredem que ningu ens representa.



inalment es demana una votació , sobre si hem de recolzar el document de 
l'assemblea de Gracia , havent nomes un vot encontra, per lo que s'aprova.
Desprès parla la comissió d'autodeterminació, diente que s'han constituït fa 
poc; que d'aquí a un temps presentaran un document a l'assemblea per 
debatre. Durant la presentació d'aquesta comissió hi ha un assistent a 
l'assemblea que no li sembla bé la constitució de la mateixa. No hi ha debat 
Abans de valorar la vaga del metro es donen varies informacions:
El dia 29 de febrer acció al Sagrera a les 19 hores s'ha quedat a la Pça 
Jardins d'Elx i mitja hora abans a Pça Orfila.
El mateix dia ales 12:30 manifestació d'estudiants a la pça Universitat.Hi ha 
un canvi al recorregut per les dues detencions d'avui.
Dijous 1 de Març hi ha vaga a la UAB a Cerdanyola , Peró no sabem res mes 
del tema.
Divendres 2 de març es farà un Cola't al Catalunya.
Divendres 2 de març a les 18 hores hi haurà una concentració de salvem el 
casc antic a la pça orfila.
Es parla de les conclusions de laboral respecte a la no vaga de TMb
Primerament hi ha una decepció Peró en cap moment hem plantejat la 
valoració de lo que han fet el sindicats, que han fet el que tenien que fer
Hem anat sense cap pla de mobilització propi,hem sigut ingenus creient als 
sindicats.
La assemblea ha funcionat bé, fem una autocritica del 15m en generalja que 
té capacitat de convocatoria mentre altres organitzacions que no la tenen 
,poden utilitzar-nos.
Es diu que amb el tema de Caprabo portarem la nostra pròpia postura .
Es pregunta per L'Acció d'avui a Sgda Familia , envers el bus turístic es diu 
que no s'ha fet per les detencions d'avui.
Finalment las nostres expectatives amb la vaga de TMB eren poc realistes , 
l'empresa ha jugat molt Fort pensem que amb les nostres forces no ens 
menjaren el mon.
No es veu clar L'Acció del Cola't del divendres.
Informació de Cultura:
A la biblioteca de Canfabra hi ha una xerrada amb Miki Puig el día 1de març 
a les 19 hores.
Tots els 1ers dijous de mes hi ha sopar-tertulia al ateneu llibertari ens 
conviden a la del día 2 de març a partir de les 21:30 hores es llegiren 
poesies.
El día xerrada amb el profesor Raimundo Viejo a la Gordi a las 19 hores.
La Universitat Indignada diu que el 3 de Març a les 20 hores hi ha una 
xerrada sobre deudocracia al casal de barri de la pça Àngel Pestanya.

Torn Obert:



Divendres dos de març a las 18 hores concentració a la Pça Orfila, pel tema de Salvem el casc 
antic.

El dia 24 ales 17 hores es farà un nou taller TIC a la AV Sant Andreu Nord-Tramuntana 

El día 29 de febrero hi ha un desnonament al carrer Pubilla Cases,20 de L' Hospitalet de Llobregat

Han fet un desnonament al Regne Unit, d'una gent que portava uns mesos a un parc de Londres

Esparla de retards al ambulatori de les Casernes.

També es diu que es va desconvocar L'Acció del día 27 de Febrer, consistent en tallar la Av 
Meridiana a la alçada de la Pça Mossèn Clapes, , per la desconvocatoria de vaga del personal de 
TMB, es va enviar un mail a comunicació Peró no es va poder fer un post, per o que dos companys 
de l'assemblea hi van anar ies van trobar sols , es diu que per a que no passi es pot fer un 
mecanisme de urgència, que es proposa que es porti des de la AV Sant Andreu Nord 
--Tramuntana

No s'esta d'acord en que sigui gestionat per aquesta associació.

Desprès es parla de que es podria fer una xerrada de la incidència de les obres del Tav al barri de 
Sant Andreu

Aqui es demana respecte quan a Sant Andreu se li diu Barri doncs es unpoble que es un sentiment 
més profund, a partir d'aquí hi ha un debat una mica tens sobre el tema

Es demana que persones faran de moderador, torn de paraules i acta de la propera assemblea

Surten Carles de comunicació per moderar, Montse per prendre torn de paraules i Lorena 
encarregada del acta.

Es fa una reflexio de que s'ha de respectar el torn de paraules 

Es diu que Sant Andreu es Sant Andreu, ademes ens repetim a les assemblees i ens anem per les 
branques de fet el llistat de telèfons els tenim des-de l'acampada 

Acaba l'assemblea un company cantant la cançó de passejant perValencia de Ovidi Montllor.
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