
Acta assemblea de St Andreu 10 d’abril 2012 
 
Participants a l’inici: 32 
Participants a la meitat: 40 
Participants al final: 24 
 
 

1. l’Assemblea de la Gordi proposa fer una kafeta per a recollir diner per 
cobrir les despeses que implica la compra d’una nova bombeta pel 
projector de l’AVV de St Andreu. Es comenta que hi ha diferents 
col·lectius que l’utilitzen i que també haurien de fer algun tipus 
d’aportació. L’altra solución és pagar un lloguer. La bombeta costa uns 
200 euros. Es pregunta si algú de l’assemblea de st andreu vol 
participar. Surten 2 persones. La kafeta serà el dissabte 14 de 19 a 22h. 
tothom està convidat.  

2. Des de la comissió de cultura s’informa que les festes de primavera de st 
andreu seran el 18, 19 i 20.  

3. El grup de participació està treballant una proposta de dinamització 
sobre l’assemblea estratègica. Es proposa fer-ho el dimarts 24 d’abril. 
En aquest punt s’obre un torn de paraules.  

a. Tenir present que hi ha un debat pendent sobre el deute extern. 
Cal coordinar-ho 

b. Potser un dimarts no és un bon dia per fer l’assemblea estratègica 
c. Des del grup de participació es diu que no només es farà amb un 

sol dia d’assemblea si no que es tenia pensat fer-ho en més d’una 
sessió 

d. Tenir present que l’u i tres de maig caldrà treballar-ho 
e. Cal tenir amb anterioritat el contingut de l’assemblea per poder 

debatre 
f. Es proposa que parlem de cap a on anem i que volem fer pel 12-

15 maig 
g. Tenir present l’espai de coordinació 
h. Pensem en nosaltres i no només amb l’exterior (sempre hi haurà 

dates plenes) 
 
  S’acorda fer l’assemblea el diumenge 22 d’abril d’11 a 14h 
 
4. Grup de suport informa:  
Es decideix aprofitar l'audiència pública. Pel plenari ja es parlarà més 
endavant. 
 
Es farà pregunta a l'AP. Convocatòria: 
dijous 19, a les 18h concentració + registrar la pregunta 
a les 18:30h, cassolada 
19h, entrem a l'audència 
en sortir-ne, cassolada 
 
Es farà un cartell on hi surtin les següents convocatòries: 
 



dimarts 10, 19:30h, Pl. Orfila, repartiment d'octavetes (la pròpia que hem de 
fer) 
dimarts 17, 19:30h, Pl. Orfila, repartiment d'octavetes (la pròpia que hem de 
fer)  
dijous 19, 18h concentració, 18:30h cassolada, 19h entrada a l'audiència 
pública 
 
Dijous 12 hi ha reunió dels diferents casos al Casal Independentista de 
l'Eixample "La Cruïlla" (C/Sardenya, 260, cantonada Consell de Cent. L2 
Monumental). Hi aniran el S i l'O. 
 
PROPERA REUNIÓ: DIVENDRES 13 D'ABRIL, A LES 20H, A LA PL. 
PALMERES (així tindrem la info de la reunió de Barcelona). 
 
5. Convocatòria de la FAVB: es llegeix el comunicat 
 
Es queda dissabte 14 a les 11h a pl orfila per sortir totes cap a la 
convocatòria de la FAVB 
 
6. Espai de coordinació 
 
- Es comenta que encara hi ha el problema del cartell del 15o. S’acorda 
repetir que l’assemblea de st andreu ja va posar 80€ i que no participarà 
més. Que hi ha d’altres espais que han rebut cartells i no han fet cap 
aportació.  
 
- S’explica la proposta de l’assemblea de Gràcia sobre la gestió econòmica 
d’acte que impliquin a més d’una assemblea i estiguin organitzades per una 
assemblea en concret. 

  50% Caixa de resistència (espai de coordinació) 
  50% Assemblea organitzadora 
L’assemblea que organitzi l’acte haurà de decidir si el seu 50% se’l queda o no. 
 

- S’explica la proposta de l’assemblea de st Antoni: Fer una festa i que un 
grup interassembleari l’organitzi. Es proposa desde st andreu que aquest 
diners vagin a l’espai de coordinació exclusivament.  
 
S’obre un torn de paraules.  
- es pregunta si els diners aniran el 15m o a les assembles de barri. Es 

respon que van a l’espai de coordinació 
- Una aportació que repeteix el què ja s’ha dit (no es reprodueix) 
 
S’acorda donar suport a les dos propostes 
L’assemblea no fa propostes a l’espai de coordinació. 
 
En aquest punt una persona expresa la seva opinió personal sobre la 
separacions entre (15m/comissions plaça Catalunaya/ assembles de barris 
etc..) 
 
 



7. Actes de 1 i 3 i 12-15 de maig 
 
Es fa una introducció a les diferents dates 
1 de maig dia del treball 
3 reunió BM 
12-15 Accions sobre el 15m 

 
Torn de paraules 
 

- Ens hem de concentrar amb el 12-15 i no amb el que digui el Felip Puig 
- Idem: El dia 3 serà molt complicat fer quelcom 
- Es demana que l’assemblea es coordini amb l’espai de coordinació 
- Les columnes ens donar més poder i més visibilització. Fer 

manifestacions originals als barris 
- El 12-15 són nostres però l’1 també és nostre 
- L’1 de maig fer la mani que no es va poder fer el 29m per la tarda 
- El 3 de maig si els barris no van coordinats no cal fer res. Es pot fer una 

contracimera 
- 12-15 fer columnes. Acampades fins el 15 i fer accions. 
- Mani el 12 en columnes i con un lema.  
- El moviment no són les comissions ni les assembles si no que també és 

la part que no es visibilitza cada dia.  
- El moviment no es pot finançar a base de birres. 
- 1 de maig columnes a part del sindicats 
- 3 de maig fer una cimera dels pobres 
- 12-15 acampada  
- 15 vaga de consum 
- 1 de maig es nostre 
- 12 fer columnes i finalitzar-ho amb una assemblea general 
- 12-15 Trobo a faltar les xerrades espais de debat al carrer 
- Potser són moltes marxes, potser l’1 de maig fer una cosa diferent 
- OFFLINE:  es pregunta si es farà alguna cosa sobre els detinguts de la 

mani del 29m. Es contesta en petit comitè 
- No hi ha ocupació sense assemblees 
- 1 de maig convocar-ho en un lloc diferent 

 
El moderador aglutina les diferents propostes i després d’algunes 
votacions/debats s’acorda: 
 
1 de maig: fer columnes, convocar una mani pròpia sense excloure a ningú 
3 de maig: es proposa fer el debat del deute extern com a contracimera. No fer 
mani 
12-15 de maig:  Columnes SI 
   Assemblea general SI 
   Acampada fins el 15 SI (“mojadas....”) 
   
Un participant bloqueja les propostes per seguretat 
   Mani als barris alts SI 
   Vaga de consum SI 
 



 
8. Pressupostos estat espanyol 
  
Es comenta que s’han llegit les 500 pàgines i es fa una resum ràpid. Es 
comenta que són molt restrictius i que destruirà llocs de treball del sector 
públic i també del sector serveis. Es comenten algunes curiositats.  
 
- Es preveu un incremen de l’atur en un 12% però a la vegada es redueix un 
5% les prestacions d’atur. 
-No es retalla en infraestructres a Galicia i País Basc... són les comunitats 
que hi hauràn eleccions pròximament.... 
 
Torn de paraules 
- S’amplia la informació sobre la llei de dependència 
- S’amplia la informació sobre el tema d’educació i de l’amnistia fiscal 
- Es demana més informació sobre la insubmissió fiscal 
- Parla a la següent assemblea el tema de la vaga 29m 
- Es comenta l’incident a una farmacia durant la vaga del 29m. Es parlarà 

a la següent assemblea 
- No es pot parar st andreu amb gent de st andreu 

 
PLOU I ES FINALITZA L’ASSEMBLEA 


