
Acta Assemblea de Sant Andreu 8/5/2012

Inici a les 20:00h, 40 assistents.

Ordre del dia:
-Debat
-Informacions
Educació
Festes de la Primavera
Comunicació
Espai de Coordinació
-Torn obert de paraula

(S'aprova l'ordre del dia)

DEBAT (1 hora)
Introducció (2 textos)
Torn obert, debat en assemblea accions internes
Conclusions

S'autoritza que ens gravin (ningú en contra)

Text 1 Extracte de l'acta de la 1a Assemblea de Sant Andreu Indignat (24/5/2011)
Text 2 Assemblea a la fruiteria
 
(Moderació introdueix temes/accions) Eix Urgent/Reactiu Vs Important/Propositor

- Acampada a Sant Andreu
- Xerrada 3M BCE
- Desnonaments a Sant Andreu
- Conversió caixes a bancs
- Universitat indignada
- 15J Parlament, mercats d'intercanvi, recolzament cap Guinaueta, espai de coordinació, poesia...
El moderador va preguntant com vem actuar com a assemblea i s'inicia el debat.

1. Exposa ordre cronològic. Ens quedem curts en les accions (abans més contundents). El tema 
desnonaments (Matías) ens feia forts. Divague'm i ens consta. Movem les decisions i algunes 
poca gent (cassolades BCE) i passe'm una mica del tema.
2. Canviem decisions. Grups proposem activitats constantment. Planteja que volem fer com 
assemblea, que ens agrada fer com ass. i prioritzar això o el que ens marquen de fora? En fet 
coses bé i malament.
3. Perdem força per que fem mala difusió de coses urgents.
4. Ens em revelat. Molt bé però no és suficient. Toca comprometre'ns. 12M em d'anar més entre 
totes, som prou gent a l'ass. treballant.
5. Analitzant les propostes de moderació algunes queden al mig (en referència a l'eix del debat) i 
són les més importants (desnonaments, espai de coordinació i concentracions antirepressives – 
en menor mesura el mercat d'intercanvi). Són actes de desobediència, per coordinar-nos i 
proposar, alguns no els marquem nosaltres. Més que la dicotomia de l'eix planteja si en empodera, 
fan contrapoder, aprofitem la força de la col·lectivitat.
6. Parla del text 1. Dels mitjans, em passat de simpàtics a amenaces. Exemples banca, tenim més 
raó ara però i abans tot estava parat. Explica accions i que ara és mouen també els moviments 
tradicionals. Defecte poca reacció (l'hem perdut), també a nivell local. Reflexione'm.
7. Debat surt de l'ass. estratègica. Reflexió mecanismes acció/resposta ràpida. Potser falta més 
treball a les comissions. Pensar que fa actuar ràpidament. 2 velocitats (urgent i feina de fons), les 
dos importants. La societat que volem, fer teixit, que la gent es quedi. Plantejar-nos fruits i si volem 
seguir per aquí. Com arribar a més gent. Necessitem ser més braços i caps.
8. Ve fa poc. Poca gent per què costa entrar. Ass. frenètica, moltes propostes. No diem els noms 



al parlar ni la comissió. Hi ha gent que li costa parlar. Aquesta dinàmica del debat molt millor i 
asseguts (dempeus dona més respecte participar). Creu que ens perdem anant a la Guinaueta 
(volem abarcar molt). Costa participar.
9. Lo bo les dos coses (referència a l'eix). Sentit comú, que vingui la gent a les accions és lo més 
important i el compromís. 
10. Ser breus, simplificar i senzill. Saber si podem fer les coses.

Es decideix deixar les conclusions pel penúltim punt de l'ordre.   

INFORMACIONS

- Educació
22M vaga general d'ensenyament (retallades nacionals i estatals). Més hores lectives, més rati 
alumnes/professors, menys substitucions... empitjora la qualitat.
Participar del 22M fent difusió local als pares i les mares. Es recorda la vaga d'escoles bressols 
actual. Aprofitar el que hem dit al debat. Educació portarà proposta per la propera ass., mínim 
octavetes (comissió) i repartir-les (assemblea). Comunicació diu que també post.

- Festes de la primavera
Diversos actes. Actes indignades: divendres tarda xerrada som energia a Fabra i Coats i per la nit 
observació amb telescopis; dissabte matí paradeta, migdia dinar antirepressiu i després del dina 
acte solidari amb zapatistes.

- Comunicació
Material pel 22M, antirepressiu, del 12M15M, de col·lectius extern (per la paradeta).
Cartell del 12M (web) i encartellar. Grup participació fer-se un correu (tenen pestanya a la web). 
Logo ass. per la pancarta gegant del 12M.

- Espai de coordinació
Última trobada 2 grups (continguts i acció).
Continguts 2 manifestos, un de plaça catalunya que no agradava molt i un altre de l'eixample dreta 
que és va refer entre totes i consensua.
Es llegeix el manifest (Tornem a les places, sortim del capitalisme). Fem una esmena i s'accepta. 
És queda al final d'assemblea per fer copies i repartir.

Surt el regidor i parem l'assemblea per fer soroll i mostrar el cartells en contra de la repressió

Accions 12M. 13:30 arribada marxa del vallés a mossens clapens, fem acció solidaria de 
repartiment d'aigua i fruita (es passa pot solidari i portar menjar al Gordi), 15:30 marxa cap a la 
manifestació, 18:00 mani (amb performances, castellers, reflectants, pancartes...) i 21:00 
assemblea general de projectes i alternatives.
13M Fòrum dels pobles (també 14M)
14M acció denuncia classe política i 15M banca (coordinada per l'espai a tots els barris a les 18h).
S'afegeix el tema dels mitjans (fer accions contra ells), cal concretar-les, ara mateix difícil, a pl. 
Cat. hi haurà paradeta per recollir accions (és planteja com decidim). Exemples d'accions nou 
barris 15O, ocupació seu bancaria, alguna cosa simbòlica (depèn de les forces)...

A continuació parla la gent.

· Fer un grup post assemble per mirar les accions.
· Xerrada dilluns (deute més després acció). Dimarts (assemblea més acció).

Es queda després de l'ass. per accions 13-14-15m a l'arbre.

· Cassolada a les 18h i després acció.
· Jo no pago amb mini mani prèvia i anar fins pl. Cat.
· Canviar els cartells del banc per els d'institucions polítiques (i a la inversa), arbre dels corruptes.



Es fa una votació per tantejar 11 persones xerrades, 13 cassolada.
Proposta 13 i 14 portar cassoles i 15 xerrada i el grup de treball acabi de valorar i fer proposar les 
accions.

- Grup de suport mutu
Informa de la concentració feta avui (ha alliberat 3 presses 29M vaga però encara queda la Laura)
19M dinar popular i solidari (faran cartells). Miraran de fer alguna cosa per la revetlla. Es troben 
viendres a la pl. de les palmeres a les 20h. Es dona el nº de compte per fer aportacions al cas de 
la Laura. 

- Informació de l'assemblea: es decideix deixar el punt de valoració de la xerrada del Duete/BCE 
del 3M per un altre dia per falta de temps.

DEBAT
Conclusions

1. Full de ruta propi amb els objectius a més a més de les accions reactives imprescindibles.
2. Objectiu assentar una organització útil (dona exemple cooperativa/banc del temps).
3. Treballar en xarxa i treballar de les comissions, que siguin més propositives i ho portin a 
l'assemblea.
4. Fer mercat d'intercanvi cada assemblea.
5. Venim sense saber l'ordre del dia. Proposa fer-lo abans.
6. Dels debats surten propostes i accions.

Moderador tanca el debat (5é eix) i diu que és recollirà la informació i es donarà feedback a 
l'asssemblea.

INFORMACIONS finals

· Es parla si fer debat la propera assembla (coincideix amb el 15M).
· Proposta fer assemblea festiva el 15M o alguna cosa lúdica i fer propaganda de l'assemblea.
· No solapar-nos amb plaça Catalunya
Es vota si fer l'assemblea el 14, 15, o 16M o no fer-la setmana vinent i s'acorda fer assemblea 
lúdica el 15M sense debat al principi.

TORN OBERT DE PARAULA
...

Fi de l'assemblea.


