ACTA ASSEMBLEA INDIGNADA DE SANT ANDREU
22/05/2012
INTRODUCCIÓ
L’Assemblea de Sant Andreu s’ha dut a terme al lokal de la Gordíssima pels
factors climatològics, a l’hora de començar-la plovia , Varem començar
l’assemblea amb 23 persones a les 20:30h.
Es llegeix l’ordre del dia i queda aprovat.

ORDRE DEL DIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Debat.
Relació amb el lokal la Gordíssima.
Comissions: Educació i Sanitat.
Informació Grup de suport.
Espai de coordinació.
Autodeterminació.
Economia Solidaria.
Valorar diferents accions: Xerrada dia 3 de maig. Festes de la primavera,
la nostra col·laboració. Vaga general dia 29. Vaga d’educació avui mateix

1. DEBAT
En Q i en T presenten i organitzen el debat.
El tema del debat que presenten és: Acció / Reflexió.
En Q fa una introducció del tema senyalant que aquests dos conceptes van
molt units i que un sense l’altre és difícil de que funcionin. L’acció sense reflexió
cauria en un activisme sense sentit i la reflexió per la reflexió tampoc ens porta
en lloc, no tindria sentit, remarcant que cada cosa té la seva autonomia.
Aportant que en la reflexió no solament està la raó, sinó que en les idees,
projectes també influeixen el somnis, els desitjos, tots aquests aspectes estan
lligats.
També donar la importància que el fet de reflexionar ja és una acció en si
mateixa, no hi ha pràctica sense que hi hagi darrera una bona teoria.
Hem de pensar com fer-la servir en el grup. Com arribar als acords, a vegades
no arribem a l’acord.
Quan entrem a discutir sobre acció, entrem de seguida en els temes
d’Educació/Sanitat...
En T. ens proposa la manera de portar el debat a terme: Posem en comú entre
tots el que pensem i la metodologia que utilitzarem és la de compartir, parlar en
petits grups de tres/quatre persones durant 3 minuts per a posar-lo desprès en
comú. Es fan els grups, es discuteix i es posa en comú.
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Aportacions dels grups:
Primer grup: “... Creiem que hi ha una diferència entre acció/reacció. L’acció
compte amb una reflexió superior que la reacció. Improvisar una acció no vol
dir que no s’hagi reflexionat sinó que ja estava imminent la necessitat de l’acció
concreta. Tota acció parteix d’una reflexió. Si fem accions es per que ens
plantegem el món en el qual vivim i com ens comprometem cadascú, com ens
posicionem davant les dificultats o entrebancs que tenim per viure. L’acció té a
veure amb el fet concret i amb l’objectiu final”.
Segon grup: “...Moltes vegades quan es fa una acció és per recolzar una acció
proposta per altres persones que ja han fet un camí, ens sentim acompanyats i
ara manca anar més enllà amb la reflexió”.
Tercer grup: “...No trencar-se molt el cap, a vegades no cal moltes persones,
però si veure a l’hora de fer una acció si comptem amb les persones
necessàries per fer l’acció concreta. Molt important comptar amb el consens del
grup, de l’assemblea...”
Quart grup:
“...El més important és saber quins objectius té l’acció.
Acció/Reflexió van units. A vegades ens quedem en que necessitem convèncer
a molta gent per fer alguna cosa i a vegades és fent l’acció que altres persones
s’afegeixen, s’uneixen, l’acció autoalimenta. Apostem per l’acció”.
Cinquè grup: “...Pensem que no ens hem d’aturar per la reflexió. Pensem que
hem de fer i que aconseguir petites victòries ens farà avançar compaginant la
reflexió amb l’acció, la teoria amb la pràctica, per que una nodreix a l’altre, per
millorar les accions”.
Sisè grup: “...Pensar en la reflexió com a pèrdua de temps és un error. Quan
es planteja l’acció en grup s’ha de buscar la unanimitat, el consens, a vegades
no s’arriba. Treballar sobre aquestes condicions, treballar sobre la memòria,
marcant els objectius tenint en compte aquesta memòria. Lo difícil és accionar.
Parlar en termes d’inclusió/exclusió. És necessari que la gent es senti seva
l’acció per a poder participar. Contra més accions es fan millor surten. El que
passa és que sovint intentem salvar a les persones que ens envolten i nosaltres
li donem masses voltes a les coses, ens hem de plantejar el que podem
assumir. Aconseguir les coses que ens toquen més, les que són més properes.
Mostrar que som forts i valents”.
Torn obert de paraules sobre el tema:
J: ...El que hem de fer és pensar el que volem i mantindre les accions en el
temps.
F: ...Analitzant la mani del dia 12 M, vaig tenir una sorpresa de la gent que va
sortir al carrer i veure com aquesta està unida al teixit social, i això és possible
per que a darrera ha hagut un treball a les assemblees de barris i aquestes
propostes ens mostren la força.
R: ...El tema de l’enginy. Hem de tenir en compte els objectius i establir la
dialèctica entre acció/reflexió; entre la dialèctica entre els atacs de resposta i el
que podem construir en paral·lel. Veure quina força tenim, tenint en compte de
que si no sortim al carrer no ho podem saber.
J: ...La nostra força està en les accions dels desnonaments. Analitzem quin era
l’objectiu. La plataforma fa molt de temps que està actuant. Van recolzar les
accions les persones del 15M i al sumar-ne més gent van veure més resultats,
ara fins i tot s’estan plantejant normalitzar el tema. Aprofitem per agafar forces i
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veure la correlació de forces que tenim. Sabem que no donem resposta a tots
els desnonaments que estan programats, per que hi ha molta de la gent
desnonada que tampoc demana ajut, no sabem si per que no ho saben o per
que encara no tenen consciència de lluita, aquest seria un tema una fita per
aconseguir, com arribar a la gent afectada?. En aquesta acció dels
desnonaments com ens plantegem l’acció/reflexió? L’objectiu/ utopia en
aquests moments és lluitar per una vivenda digna. Per aconseguir-lo ens unim
a grups com La Pau i 500 x 20, aquests grups sovint tenen mides de pressió
més conservadores, però si ens afegim podran tenir altre tipus de resposta i
augmentar el grau de reflexió davant aquestes accions.
T: ...Reflexió sobre el que heu dit en el vostre grup. No es pot discutir el per què
estem aquí, el cas és que estem aquí. El que ens hauríem de plantejar és com
viure amb la diferència? Portem un any i seguim. La reflexió pot ajudar a fer
accions més imaginatives.
S: ...No sempre es pot discutir tot entre tots. Preparar tècnicament una acció no
és reflexió, hem de separar el que és reflexió de l’organització de l’acció, per no
cremar-nos, per no sentir que estem perden el temps, distingir el que és
important del que és organitzatiu, per exemple: per que un grup que participarà
en una acció de difusió, si queda a l’hora que sigui i on es troben no es
necessari que estiguem tots.
Ag: ...Tinc la sensació de que tenim moltes accions a fer, desgraciadament per
la situació que estem patint i hem d’escollir.
R: ... Moltes de les accions que tenim són per que altres persones les han
proposat o fet i a vegades... Penso que hi ha diferents ritmes. Ens hem de
plantejar l’objectiu de cada acció...
J: Hem de reflexionar sobre els diferents ritmes i ens hem d’acostumar a
conviure amb la diversitat que som, potenciant el que tenim i partim de les
accions que decidim al grup de l’assemblea no en el fet d’unió/solidaritat de
les propostes d’altres, recolzant accions que no estiguem massa d’acord,
sobretot tenint en compte els diferents ritmes de les persones que estem a
l’assemblea.
Ar: No perdre de vista l’anàlisi de conjunt. Per donar-li la volta al sistema.
Comparteixo o no, però recolzaré per que veiem que és just, estem fent camí.
Som gent que hem de sumar més gent. Aquí tenim gent que és més d’acció i
gent que és més de reflexionar. Hem de compaginar aquestes dues vessants.
2. Relació lokal la Gordíssima
A la reunió de les persones que estan més implicades en el lokal varen parlar
sobre el seu manteniment i proposen el dia 3 de juny a les 11 del matí per
poder-li dedicar els esforços de totes i millorar-lo.
També es va parlar de tenir en compte als veïns quan es fan cafetes o
activitats, prenent consciència de que la Gordi no és un bar i que hem de fer
fora les persones que no respectin a les persones, o que facin comentaris
sexistes o xenòfob.
També hem perdut els carros que teníem per portar les cadires a la plaça, el
dia de la mani, doncs es van agafar per transportar l’aigua i no han tornat.
Aleshores ens hem d’aprovisionar de dos carros.
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Fer saber que tenim una de les columnes del lokal que utilitzem com cartellera
per posar el que necessitem, aleshores que seria bo que tothom ho mirés i que
es vagi donant resposta als temes.
3. Comissions:

Educació
L’A. informa del manifest que han fet les escoles de Sant Andreu amb la
recollida de signatures que portaran al Consorci el dia 24. Es van deixar full al
lokal per la recollida de signatures.
També va informar sobre una acció que faran el dia 30 de maig, a les 17h.
Anirien les/els mestres amb els pares i els infants a l’Ajuntament a entregar-li al
Sr. Blasi el manifest, tots vestits de groc, demanen recolzament de
l’Assemblea.
Valoració del dia de vaga, ha sigut molt diversa, han hagut centres molt
implicats i altres menys, però la manifestació ha sigut un èxit, ha participat
molta gent. Mestres/estudiants/pares/infants.
L’Escola on treballa l’A. van fer 6 mestres vaga. En X. va dir que a l’escola dels
seus fills només una. La S. a la seva escola van fer la majoria dels mestres.
A l’assemblea que es va fer a l’estació de França, van proposar:
• Començar el curs que ve amb una vaga general de l’ensenyament.
• Fer boicot a la selectivitat.
• Els profes de Universitat no donar notes
• Els mestres de primària boicotejar el programa SAGA, donar-li als pares
els informes i no al Departament.
En R. va parlar amb l’ Institut Puigvert, va haver-hi divisions i al final no es van
tancar.
La L. va dir que a Sant Andreu es comencen ara a coordinar els mestres, altres
sectors com al Prat porten molt de temps i això es veu en la participació, ha
d’haver-hi un treball a darrera, sinó és impossible que surten les accions. És tot
un procés.
En J. va dir que a Badalona havia anat molt be.
A la gent li toca molt que li toquin els diners. També és important fer altres
activitats, posar-se la samarreta groga, fer un treball amb les famílies...

Sanitat
En C. informa de cóm estan en aquests moments i la implicació de l’associació
de veïns i veïnes Sant Andreu Nord – Tramuntana. S’estan ajuntant amb altres
per anar fent accions. Les propostes surten de la coordinadora SAT
MUNTANYA I L’AMBULATORI DE CASERNES.
• Informa que tenen una xerrada organitzada pel dia 30 de maig a les 19h.
a la Masia Guineueta. La farà un metge de la Vall d’Hebró. Tema: Com
s’aplicarà...
• Amb 11 entitats de la Vall d’Hebró han proposat organitzar una cadena
humana.
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•
•

També fer una reunió el dia 5 de juny a les 18h. amb els treballadors i
sindicats en l’espai de coordinació de les associacions veïnals
El dia 6 han convocat al comitè d’empresa de la Vall d’Hebrò per a que
recolzi la cadena humana i l’estengui a l’Hospital de Bellvitge.

4. Grup de suport
Van valorar el dinar del dia 19 de maig (festes de la primavera). Agrair com
havia anat, ja que va sortir molt be, moltes gràcies a tothom.
Proposem de crear un compte corrent com forma per recollir els diners, ja
que el pot és una cosa que sempre la passem entre nosaltres mateixes i
aleshores sempre està recaient amb la mateixa gent i potser posar diners
en un compte és molt més anònim i la gent posaria més. És una proposta
com una manera de recollir entre altre gent que no està directament
implicada en el moviment.
Es discutirà en la propera assemblea.
Hem valorat el tema del Blasi, tots vam quedar sorpresos del passeig que
va fer per les parades del dia 19, Tothom li va cantar la canya, però ningú es
va atrevir a increpar-lo, per respecte a les persones que havien organitzat
els actes. No per manca de ganes. No sabem com haurien reaccionat les
persones de l’Harmonia.
Proposem que en els propers actes que es facin a Sant Andreu i que
participi en Blasi se li incordi/increpi per les seves actituds en el tema
repressiu, educació... i comuniquem que el diumenge 27 de maig a les 12h
es fa la Jornada Castellera, estaria be que ens poséssim cartells, o altres
idees, pensar què fer i cóm actuar. Mostrar el nostre rebuig. Persecució a
aquest paio. Utilitzem el nostre ingeni irònic: On està en Woli?
El Woli estarà el 27 de maig a les 12 a la plaça Orfila! Qui pot?
Tothom es va quedar molt parat de que vingués a les Festes de la
Primavera en Blasi
El grup de suport proposa que valorin el grup d’Harmonia com s’ho
haguessin pres si el grup de suport hagués increpat en Blasi?
També proposa que organitzarà una festa econòmica/política el 14 de juliol
prenent com a lema “GUILLOTINA A LA REPRESSIÓ”.
5. Espai de coordinació
Abans d’entrar a informar de l’espai de coordinació es va entrar fent una
valoració dels dies 12-15 M ja que aquí va haver-hi molta confusió de
informacions que ens arribaven de l’espai de coordinació de plaça
Catalunya.
Valoració 12-15 de maig: Van tenir molta menys gent a les columnes,
molta gent que va anar directament a la mani. Les marxes molt pobres.
Crida a plantejar-nos l’organització als que sempre participem de les
5

marxes. Si hi ha poca gent no planejar tallar el transit ja que és un perill,
algunes persones van passar por. Valoren que els cotxes i motos van
respectar molt als manifestants però que la nostra participació va ser
perillosa. Prudència, no volem màrtirs.
... Com va anar? L’organització estava prevista amb la participació de la
gent de Santa Coloma, El bon Pastor, la Trinitat, per un cantó i per una altre
Nou barris, què va passar, de tots aquests grups van participar els de Santa
Coloma i la Columna del Vallès que l’havien iniciat feia dies caminant des
del seus pobles. Nou Barris va dir que no, que anirien directament ja que
volien fer una performa’ns a plaça Catalunya. Aquesta divisió va resultar
molt negativa per la columna. Ha hagut poca claredat en les decisions de la
gent ja que abans del dia 12 ja se sabia que no participarien en les
columnes i el que van dir es que encara no ho tenien decidit. En definitiva
van fer el que van poder.
Després van veure que la mani estava tenint un seguiment molt bo.
...Penso que a nivell organitzatiu va ser un kaos, em sentia perduda entre
les convocatòries d’uns i altres.
...L’organització de plaça Catalunya molt kaòtica també i penso que no s’ha
aconseguit cap objectiu tampoc.
... que ens deixem enlluernar per l’espectacle de Plaça Catalunya!
...A Sant Andreu vaig tenir aquesta impressió de baixada i a l’arribar a
Glories em vaig animar per que allà ja començava a estar molt ple.
...Pot ser havia poca informació en el blog?
... Normal per que no estava organitzada la difusió
...Trepitjar amb els peus a terra també està be, per que a vegades es diuen
coses!
...A plaça Catalunya es van anotar adreces. Q saps alguna cosa?
...Penso que hi ha hagut un mal entès de l’acció a Plaça Catalunya/Barris!
...Tema Mordof fer una valoració. Encara segueixen allà.
...Ahir Educació desprès de l’assemblea a l’Estació de França, acabada la
mani, anava a la Mordof.
...Manca d’organització. Jo no participava, no vaig veure cap lloc de
discussió de les assembles de barri. M’he sentit manipulat, no vull cap
figura. Si tenim un espai per a posar en comú, que aquest és l’assemblea
de barri, allà és on tenim que estar. Hem d’estar als barris. Manifestació si,
estic per les assemblees en els barris.
...Al matí a plaça Catalunya no hi havia ningú, la gent va començar a arribar
cap a les 15h. i va començar a arribar molta gent. Jo estava amb la gent de
500x20 i La Pad. Es va organitzar una roda de premsa del 15 M hi havia
molta premsa estrangera i premsa d’aquí. Buscant un titular? D’aquesta
roda de premsa ens vam anar els iaios flautes i la comissió de la gent gran,
per que van veure que era un desastre. També estaven els sectors
d’Ensenyament i Sanitat. No se qui havia a darrera però si que vaig veure
un treball a darrera i deixeu de banda l’espontaneïtat. Hi ha un treball que
es veu amb diferència amb el de l’any passat i això es va veure com a partir
de les 16h. la plaça es va anar omplint de gent compromesa.
... Referent a l’organització. A Plaça Catalunya va quedar clar les activitats
que es ferien al dia següent, i aquestes les podien plantejar per que s’havia
fet un treball anterior positiu. Això no treu que hi ha ritmes diferents. Estic
d’acord en que les accions les hem d’organitzar a nivell local, però també
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em sembla que de tant en tant fer accions que participem més gent, és un
treball a contracorrent i ho estem fent.
... A la vaga del dia 29 d’abril es va treballar més. Potser hauríem d’haver
treballat més la difusió...
...Algú podria explicar la confusió que ha hagut. De l’Espai de Coordinació
es va muntar un grup de treball per a muntar el 12-15 de maig, aquest grup
està format per els barris i els grups transversals de Plaça Catalunya. Es va
trobar a la Casa de la Soli on es va redactar un manifest i es va començar a
parlar d’accions. La pròxima trobada estava prevista a la casa ocupada la
Rimalla però la policia va desallotjar aquella matinada per tant no es va
poder fer la reunió. El 12, després de la gran manifestació, a l’Assemblea de
la pl. Catalunya es convocà barris i pobles pel matí del 13, i allà es van
decidir les accions de les torres, menjar i fer sarau davant de la seu del PP
...Aquest punt de l’Espai de Coordinació l’hem de valorar en una assemblea.
Si funciona o no i analitzar tot el procés.
... L’Assemblea determina les accions. La potencia està en els barris.
...Conflicte amb Plaça Catalunya...
...La proposta que portaven nosaltres per l’Espai de coordinació es va
“ningunear”.
...Crítiques constructives. Tot es va preparar tard, per que necessitaven
l’hora del cartells i els van tenir molt tard i no es van enganxar.
L’organització ha de tenir més temps.
...L’espai no és eficient, es parla molt i es fa poc, es munta un grup i es vol
que sortint “de la indignació a l’acció”. És hora de passar a l’acció.
...Surt la proposta d’anar a les torres. També fer accions al barris en contra
del bancs.
...Informació sobre el grup transversal. Hi havia una dinàmica pel 12-15 M al
marge de l’espai de Coordinació. Hi havia molt treball de molta gent. El
moviment és molt variat, estan els barris, pobles, Plaça Catalunya. És molt
divers el moviment.
...Aquests merders desgasten molt. Aquestes discussions desgasten molt i
estaria be que les parlessin d’aquí a l’estiu. Proposar un debat.
...Jo volia saber si les accions s’havien convocat en aquesta reunió des de
l’espai de Coordinació
...No, Ha sigut una voluntat conjunta d’aquelles persones que estaven allà i
el que ens diferència realment és que ningú ens representa, que és
l’assemblea la que pren les decisions.
...Qui va convocar el 12-15? L’Eix transversal més el grup de Democràcia
Real Ja.
...Nosaltres vam aprofitar un cartell i li van afegir el nostre logo.
...Legitimitat, no hi ha més Democràcia que la que nosaltres decidim en els
nostres barris.
...Qui va convocar? Democràcia Real Ja.
...El que ens passa es que aquesta organització no pot organitzar res, es
pura transmissora. Per la seva estructura organitzativa i també per que es
veu un cop al mes.
... Algú sap on ha anat a parar la pancarta de l’Assemblea de Sant Andreu?
Aquella d’impremta? Una ja ha sortit ara falta l’altre.
...Estic confós, no puc entrar a fer una crítica per que no he estat, però si
que m’ha semblat be la pregunta del R. Qui decideix i qui no la funció
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transversal de que l’espai de coordinació tingui poder decisori? Com es
tracta aquest tema es compleix. Hem de mirar endavant.
...àgora, hi ha tres àgores i una d’elles fins i tot van arribar a les mans. la
primera convocatòria de les accions 12-15 M va ser la de Democràcia Real
ja.
...l’Espai de coordinació s’hauria de fer cada 15 dies, per que sigui pràctic.
...Hem de discutir més aquest tema i com avui ja és impossible de continuar
degut a l’hora que és, ho deixem per assemblees posteriors.
Es va finalitzar l’assemblea a la mitja nit.
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