Dimarts, 24 d’abril del 2012

ACTA ASSAMBLEA DE PERSONES INDIGNADES DE SANT ANDREU DEL PALOMAR
ORDRE DEL DIA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Comissió de sanitat
Comissió de comunicació
Seguiment encausats del 29m
Comissió de laboral
Espai de coordinació
Torn obert de paraules
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

1.Sanitat:
La setmana passada va haver‐hi una reunió del SAP Muntanya amb la tècnica del Consorci de
sanitat. Els hi van donar males notícies , no es compliran les dates pel socio‐sanitari. Ja aniran
informant.
2. Comunicació:
Informació sobre la web que ha obert el departament d’interior amb la finalitat de reconèixer
a persones que apareguin als vídeos i imatges mostrades, i així encausar‐les. És una caixa de
bruixes. TORN OBERT DE PARAULES:
‐ És una estratègia per ficar‐nos la por, i, així aconseguir testimonis.
‐ Vigilem‐nos també nosaltres a ells.
‐ Altres valoracions.
3. Seguiment dels encausats:
Es proposa donar continuïtat a l’acte que es va fer a l’audiència nacional anteriorment, creant
un grup que realitzi les mateixes preguntes en el següent ple de l’ajuntament. TORN DE
PARAULES:
‐ té sentit anar a parlar amb ells??
‐ Es queda aquest divendres a les 20h a la plaça de les palmeres per treballar el tema.
‐ De vegades és necessari transmetre’ls la nostra opinió en el seu terreny de joc, tot i que no
ens acabi d’agradar massa.
‐ Ens tenen por, si no, no haguessin portat anti‐abalots.

‐ A l’última reunió ja es va plantejar si valia la pena o no anar a aquests actes, però com no
suposava un esforç molt gran no es va oposar. Tot i així, li agradaria retomar accions que em
deixat de fer com: el mercat d’intercanvi, la T11, etc..
‐ Ens van escorcollar abans d’entrar a l’ajuntament, i això no ho hem de permetre.
4. Laboral:
*Pròxima convocatòria de CCOO i UGT per les retallades en sanitat i educació, el dia 29 d’abril,
a nivell estatal. No es té informació a nivell de Catalunya, si algú en tingués, que informi.
* La coordinadora laboral de pl. Catalunya i altres grups estan organitzant una manifestació pel
proper 1 de Maig. Convocatòria a les 17:30h a Pl. Catalunya i el recorregut anirà fins al parc de
les 3 xemeneies. Serà pacifica, hi haurà un cordó de seguretat, no s’acceptaran persones
encaputxades dins, tot i que si hi ha fora no estaran relacionats. Es va pensar d’anar amb els
sindicats majoritaris, però aquesta idea es va desestimar. Hi haurà diversos lemes: no a la
reforma laboral, no a la repressió policial, etc...
TORN DE PARAULES:
‐
‐
‐

Coincidirà amb la tradicional manifestació alternativa de cada any? Si.
Ens estem liant...espai de coordinació per un costat i la coordinadora de laboral per un
altre?? Deuria d’haver un arraigament amb els barris...com ens relacionem?
Si la coordinadora de laboral organitza aquesta acció i l’espai no ho fa...

5. Espai de coordinació:
*Que l’1 de maig cadascú vagi on vulgui.
*El dia 3 de maig es celebra a Barcelona la cimera del banc central europeu. A l’assemblea
passada va sortir la idea de fer una contra‐cirmera. Els actes proposats són els següents: Taula
informativa a la pl. Comerç ( matí i tarda, segons la gent disponible); Activitats lúdiques;
Octavetes informatives; Xerrada a les 19h a pl.Orfila o Can Fabra ( sobre el deute, o l’arcadi
oliveres...); Cafeta al vespre per la caixa de resistència. TORN DE PARAULES:
‐ Aquest mateix dia també hi haurà vaga d’universitaris que té previst que s’acabi a la zona de
la pompeu fabra, on hi haurà molts col∙lectius que posaran paradetes de menjar per fer diners
per la caixa de resistència. Es proposa fer paradeta com a sant andreu indignat allà. No surten
prou persones voluntàries, però si algú es vol presentar, perfecte.
‐ El dia 3 és un dia laboral, hi haurà prou força per realitzar els actes?
‐ Surten un grup de voluntaris que es reuniran dilluns que ve per preparar els actes. De la
xerrada s’encarregarà la comissió de laboral ( Carlos).
*El pagament dels diners dels cartells del 15 O. En general els barris volen pagar aquesta
despesa, però també que hi hagi justificants de les despeses. Cal una reorganització amb les
comissions de pl.Catalunya per a que això no torni a passar en el futur. De moment sant antoni
farà d’enllaç. Com a assemblea de sant andreu decidim no posar més diners de moment,
perquè ja vam donar 80 euros en el seu moment.

* Processos repressius: es vol intentar fer accions conjuntes sobre aquest tema. Hi ha un grup
de suport als repressaliats del 29M, però no se sap ben bé d’on surten aquestes persones. Hi
ha una noia que té informació sobre això, i ja ens explicarà a l’assemblea.
*Assemblea transversal: Gràcia no està còmoda amb la situació actual i proposar aprofitar els
dies del 12 al 15 de maig per debatre; proposen: 12/5 Manifestació central a pl.Catalunya. 12,
13, 14 i 15 de maig posar a Pl.Catalunya punts d’informació. El 15 de maig trobada de barris,
pobles, comissions etc per debatre al mateix lloc. Tot això no està tancat. TORN DE PARAULES:
‐ Es compatibilitzen aquesta proposta i les preparades per la gent que es reuneix al parc de la
ciutadella? NO!
‐ Ja hi ha cartells realitzats per persones més decidides per aquestes jornades.
‐ No es que sigui gent més decidida, sinó més organitzada.
‐ La setmana passada l’assemblea ja va decidir recollir a la gent del vallès i anar caminant en
columna fins pl.Catalunya.
‐ L’espai de coordinació s’encalla, però l’espai el formem nosaltres, em de reorganitzar‐nos per
ser més eficaços.
* Hi ha canvis en els portaveus a l’espai de coordinació. De moment el Carles pel Felipe, i
l’Enrique també vol començar a canviar.
6. Torn obert de paraules:
‐Ara hi ha hagut les inscripcions als CEIPS i aproximadament s’han quedat unes 70 famílies
sense assignació determinada. Com ens ho plantegem com a assemblea?
‐ No fer accions reactives.
‐ L’AAVV Sud de Sant andreu té molta informació sobre aquest tema, si es possible ens vindran
a donar informació.
‐ La comissió d’educació tractarà el tema.
*Quan fem la pròxima assemblea?? S’acorda dimecres que ve a les 20h a pl.Orfila. El grup de
moderació seran: Carlos ‐> torn de paraules, Toni‐>l’acta, i quedarà per definir el perfil del
moderador.

 L’assemblea ha començat a les 20:10h amb unes 27 persones assistents.

