ASSEMBLEA SANT ANDREU
Dimarts, 3 d’abril
Comença l’assemblea a la Plaça Orfila a les 20,30, amb l’assistència de 42 persones.
S’aprova el següent ordre del dia:
• Valoració de la jornada Baga Social del 29M.
• Situació dels detinguts.
• Comissió cultura.
• Comissió laboral.
• Informe des de la Gordi.
• Espai de coordinació.
• Torn obert de paraules.
Valoració 29M:
Valoració de la Vaga social feta per la Comissió Laboral i el Comitè de Vaga social de St. Andreu
Valoració de la feina prèvia:
Una vaga triomfa si es fa bé la feina prèvia; en aquest cas no s´ ha fet massa bé. Faltava gent per anar a
les escoles, als comerços i a les empreses on sabíem que hi havia dificultats per fer vaga.
La gent de l’ assemblea potser no s´ho creu massa perquè no va assistir a les convocatòries prèvies a la
vaga: cercavila i repartiment d´ octavetes.
Les dues assemblees prèvies a la vaga, la primera estava ben preparada; la segona no massa.
Els comerços no es van treballar gens ni bé.
No hi va haver massa difusió al carrer: errada principal del Comitè de vaga social.
L’ assemblea hauria d’ haver especificat el nivell de contundència que volia mostrar durant la jornada de
vaga.
Cal ser realistes: no es pot dir que es vol "tallar" i "tancar" St. Andreu i després no es va tallar res ni tocar
el petit comerç (80-90% de tot el comerç andreuenc).
Valoració de la feina del Comitè de Vaga social:
A nivell intern, la gent no estava massa pendent dels mails. S’enviava informació i es feien preguntes i la
gent no contestava.
La feina prèvia va ser caòtica i no va funcionar massa.
Hi va haver poca i molt dolenta coordinació amb les assemblees de barris i ciutats properers durant el
matí de la vaga.
La coordinació exterior per fer la marxa va anar bé.
La primera reunió de les 9 persones del Comitè de Vaga social va ser una "olla de grills"; hi havia molt
caos i no estava massa estructurada.
Es va triar el Comitè de Vaga social amb uns criteris poc eficients. Per altres ocasions:
- Bona compatibilitat horària de les membres del mateix.
- Les dones també han de formar-ne part.
- Calien un parell de persones de la comissió Laboral i de la de Comunicació.
- Cal que, durant el temps que el Comitè funciona, estiguin disposades a estar permanentment
connectades a Internet i que contestin els mails.
Valoració del Piquet de Vaga social:
Hi havia més gent que l´ anterior vaga. Es creu que degut al naixement del 15M.
Hi havia gent amb la cara tapada; el Comitè de Vaga no es posa d´acord en valorar això: hi ha gent que
ho trobe bé per seguretat i gent que no ho trobe bé perquè fan por.
El recorregut va ser diferent d´ altres ocasions i es valora que cal tornar a l´anterior sistema: fer primer St.
Andreu i després marxar del poble i anar cap al districte o altres barris.
No es pot acabar el piquet a la Pl. Orfila o en un altre lloc "previsible" per les conseqüències que això
porta en la seguretat de les integrants del piquet.
El piquet es va desenvolupar amb incidents mínims.
La marxa amb col.lumnes va anar molt bé.
És una llàstima no haver pogut fer la mani alternatives perquè s´ hagués visibilitzat un fort contrapoder; hi

havia moltíssima gent.

Segueixen després varies intervencions
‐ Valoració molt positiva. El piquet informatiu va funcionar be, amb divergències, però
els piquets son així. Importància de les marxes vers la Pl. Catalunya quan de forma
il∙legal ens fem nostra la ciutat.
‐ Problemes al ajuntar‐se en altres manis. Error haver cremat containers
‐ Es va fer una bona difusió de la convocatòria i dels motius. Error en les cares tapades.
‐ El comitè da baga no va funcionar. Pèssima coordinació. De cara al futur cal rescatar el
!5M de les altres accions. Crítica contundent de les forces de seguretat...
‐ Perquè no diguin que som 4, sistemes (una mica originals!) per facilitar el recompte.
‐ No podem permetre el grau de violència de la repressió
‐ Degut al mal funcionament del comitè coordinador de les accions, deixar les decisions
a la mateixa assemblea.
‐ Portar la cara tapada en algunes accions és necessari per seguretat.
‐ Problemes amb els veïns després de l’actuació del piquet informatiu al dematí.
‐ Si es pretén bloquejar Sant Andreu s’han de fer algunes accions no de l’agrat de
tothom.
‐ No és el mateix el petit comerç que les franquícies. Contundència amb el comerç que
no permet fer baga als treballadors i no para. Desproporció entre el què és la violència
institucional i la crema de containers!
‐ Amb l’operatiu dels mossos al Passeig de Gràcia/Pl. Catalunya, el que pretenen és
espantar, fer agafar por. Comencem a parlar del 12‐15M.
‐ Violència es els sous de misèria, les retallades, els desnonaments, la policia, la TV... i no
les quatre respostes indignades nostres que hauríem d’anomenar amb una altre
paraula.
Situació repressiva
Es contempla una regressió cap a la dictadura, imputant càrrecs a voleo per fer por. La nostra
força és la unió i la solidaritat. Formar un grup de suport als dos represaliats de Sant Andreu i
a tots els altres, amb les següents tasques: seguiment jurídic; proposta d’activitats; caixa
resistència; enllaç amb Barcelona de car a una estratègia antirepressiva.
Comissió cultura
Fa una crida a que si sumi més gent doncs és molta la feina...
Comissió laboral
La comissió decideix, per 7 vots a favor i 1 en contra, abandonar la Coordinadora d'Laboral
i suport mutu, a causa de la mala experiència viscuda en les últimes reunions, i
només s'assistirà, si es vol, a títol individual.
Informe des de la Gordi
La guàrdia urbana els està marejant: que què fan, que si tenen extintors, que si.... Es resolt
recolzar amb tot a la Gordi en aquesta campanya d’intimidació.

Espai de coordinació
Es llegeix l’ordre del dia de la pròxima trobada, el 13 d’abril a les 18,30 a la Rimaia (Rda. Sant
Pau, 12): Economia; Seguiment processos repressius; propostes dels barris; propostes de
comissions i grups sectorials i transversals; seguiment reunions i preparació 12‐15M; primer de
maig; torn obert de paraules.
Torn obert
‐ El Felip Puig ens prepara trampes per reduir el moviment: no hi caiguem.
‐ Proposta pel proper debat: els pressupostos que acaben de ser aprovats.
‐ No ens deixem atrapar per una discussió si violència sí o violència no. Anem a lo
nostre: ara, cóm reaccionem als pressupostos.
‐ Reaccionem contra l’avenc del feixisme (darrers atemptats feixistes a Manresa, local del Clot,
...). Mani antifeixista el 21 d’abril a les 11h. al mercat del Clot.
‐ Nosaltres volem construir, són ells els que destrueixen (drets, benestar,...). Es recorda el
perquè de la cara tapada dels zapatistes: per recalcar l’anonimat, tots som els mateixos; per
seguretat i protecció; perquè els hi agrada així!

