
ASSEMBLEA ESTRATÈGICA  ASSEMBLEA D’INDIGNATS SANT ANDREU   
22.04.12    Pl. Orfila   11h-14h. 

 
 
0. PRESENTACIÓ I PLANTEJAMENT DE L’ASSEMBLEA 

 
- Presentació de l’equip de moderació 
- Gràcies per venir perque anem a fer algo important per la nostra assemblea 
- Principis que basen el nostre plantejament: 

o Hem prioritzat tots puguem dir la nostra i que ens puguem escoltar en les 
semblances i en les diferències, perque tots fem l’assemblea. 

o És més important el debat en profunditat que el fet d’arribar a conclusions o posar-
nos d’acord, de totes maneres aquest treball es fa per arribar a conclusions però 
potser ara toca més obrir i ja anirem concretant. 

o Per això hem pensat que seria molt positiu centrar aquesta primera assemblea 
estratègica en plantejar-nos, que volem i què esperem de la assemblea. 

o Esperem que ens ho passem bé i que aquest debat serveixi per establir llaços i 
enfortir-nos. 

o Haurem d’acabar-ho de decidir després del dia d’avui però creiem que caldran 
altres assemblees estratègiques per decidir continguts i organització, que veiem 
que fa falta, però un cop tinguem una direcció. 

o Repartim bolis i fulls per promoure la reflexió personal i després tenim la veu per 
compartir-la. 

- El planning i el timing de la sessió previst es: 
o Roda inicial per posicionar-nos individualment: Perquè estem aquí cadascú 20 

minuts 
o Somiem l’assemblea que volem. (dinàmica individual i en grups de 5 treballant amb 

metàfores) + posada en comú. 5, 10 i 15 minuts respectivament, total 30 minuts. 
o On estem i cap a on anem. Treball amb eixos plenariament (20’), individualment 

(20’) i grupalment (20’) Posada en comú (30’) 
o Valoració de l’assemblea estratègica i definició de com volem continuar a partir del 

que hem treballat. (30’) 
 
 
1. PERQUÈ SÓC AQUÍ? (roda individual) 
 
Exemples dels companys del GT Participació que no han pogut venir: 

 
Estic aquí perque desde sempre he sabut que aquest món no s'adequava als meus ideals de 
justícia, igualtat i llibertat i perque la impassibilitat davant el sistema em corromp per dins.  
Estic aquí perque crec que si es vol un canvi global un ha d'incorporar-se a lluitar des dels espais 
dels quals forma part, sigui el barri, la universitat o la empresa de la que forma part.  
Estic aquí perque crec en l'assamblearisme com a alternativa a la jerarquització del sistema i 
perque crec que el canvi global vindrà d'aquests espais.  
 
Per construir un món més just on pugui ser molt més feliç en total. 
 

Per trobar-me amb gent que té ganes de canviar el món, tan individual, local com global.  
 
Roda individual on tothom es posiciona: 
 

Canviar el món 

Canvi en la participació democràtica 

L’assemblea és un front de lluita 



Per poder triar els meus representants 

Ja era hora de que sortíssim al carrer 

Assemblea de 5000 persones a pl Catalunya, continuació moviment 

Canviar el sistema per un món més just 

Construir alternatives 

Construir una organització per canviar el sistema 

Transformar la societat de forma col·lectiva 

Ètica, equitat, justícia, democràcia, alternatives col·lectives 

Trobada de persones amb pensaments afins 

Nosaltres som la solució 

Més justícia més democràcia participativa 

Expressar indignació i canalitzar-la 

Per lluitar contra la dictadura 

Crear xarxes transformadores 

El canvi és possible 

Indignades per l’abús de poder 

Forma de lluitar des del respecte 

Lluitar per fer que la realitat sigui diferent al capitalisme 

Indignat, creença en l’esperança 

Lluitar vrs sistema 

Contra l’exclusió 

Un pilar on hi cap tot 

Agitar consciències i destruir el sistema 

Un altre món és possible 

Aprendre i transformar mitjançant la participació 

Un altre món és imprescindible 

Extensió als barris, que el moviment tingui continuïtat 

Juntes ho podem tot, transformar la realitat 

Nova eina 

Transformar des de baix 

Idioma de la veritat = món 15m 

Lluitar pels drets de les treballadores i dels que menys tenen 



2. SOMIEM L’ASSEMBLEA DEL FUTUR (metàfores en petits grups) 
 
Primer cadascú pensa la seva metàfora: 
(aquí n’hi ha algunes de les que vam poder recollir) 
 

- Ho veig com una casa, on cada porta em duu a fer una activitat diferent 
- La veig com un armari de roba, on cada peça em serà útil per cada moment; 
- Ho veig com un zoo, on estan representats un ampli número de ecosistemes i 

podem observar com funcionen. 
- Per mi l'assemblea és com un oasis lluminós d'horitzontalitat i temàtiques d'acció en 

mig de la grisor d'edificis altíssims que simbolitzarien la jerarquia i el buit de reflexió 
i pensament. D'oasis d'aquests n'hi han molts, però els edificis les amaguen. Així 
que l'assemblea que jo voldria establiria xarxes amb tots els altres oasis, brillin amb 
el color que brillin, per expandir aquesta llum que, primer, enlluernaria el paissatge 
grisós i després, enderrocaria des dels fonaments de tots els edificis jeràrquics fins 
a formar un paissatge pla d'horitzontalitat.  

- l’assemblea com una vol ple de fruites de diferents colors, constituïnt-se en en una 
macedònia. 

- L’assemblea com el cavall de troia, que entre dins nostre i quan menys te’n dones 
compte ja és massa tard 

- L’assemblea com un llibre en blanc, on totes escrivim els capítols de la història. 
- Bandada d´ocells de diferents plumatges. 

No està determinat on va aquesta bandada. 
- Planta que creix enmig del desert. 

Cada membre és una part de la planta. 
Els fruits d´questa és tot allò que volem crear. 

- L´Assemblea és una jam session. 
Cada persona toca un instrument o dos o tres. Alguns el toquen millor i d´altres 
pitjor. Alguns comencen la sessió i l´acaben, d´altres marxen abans o s´incorporen 
més tard. 
La música que en surt son aquelles coses que volem crear. 

- L´Assemblea és un arc de sant martí reflexat en un toll. 
- No ha plantejat una metàfora. 

L´Assemblea ha de ser un lloc d´on surtin coses creatives. 
 
Fem 5 grups de 5 persones aprox. i intentem fer una nova metàfora a partir de les de tots els 
participants i els resultats son aquests: 
 
L’assemblea és una recepta d’una paella  que requereix un temps de preparació, uns passos i 
uns ingredients diferents, que es menja en grup, tot i que cadascú té el seu plat, és rica en 
vitamines, amb tot es fa el caldo, que es el caldo primigeni de la vida i és el que ens dóna força 
per vèncer a tot tipus de bèsties que ens estan atacant. 
 
L’assemblea és un trencaclosques format per vàries peces, totes diferents i necessaries i al 
trencaclosques hi ha el dibuix d’un foc regenerador. 
 
L’assemblea és una casa ecològica orientada cap a tots els punts, on hi cap tothom i on totes les 
habitacions es comuniquen les unes am les altres. 
 
L’assemblea és un riu format per molts afluents que va fent el seu camí i que a mesura que 
avança va agafant força de tal manera que cap mur el pot aturar i que finalment arriba amb un 
onatge molt fort que és capaç de derrocar la torre de babel creada perque es necessari que sigui 
horitzontal. 
 
L’assemblea és un engranatge relacional on cadascú representem una peça necessària d’aquest 
engranatge, que com un rellotge funciona perfectament i el que comença amb una acció petita, 
local, acaba fent moure tot el sistema. 



3. DEFINICIÓ I TREBALL SOBRE ELS EIXOS (Plenari, petits grups, plenari) 
 
Entre totes fem una pluja d’idees amb el format eix que ens interessa debatre i treballar: 

- Fer més coses, ampliar. Petit VS Gran 
- Urgent VS Important 
- Acció VS Reflexió 
- Treball intern VS Treball extern 
- Pensament crític VS Pensament genèric 
- Lo local VS Lo Global 
- Lo reactiu VS Lo propositiu 
- Poca fent VS Molta gent 
- Lluites "de sempre" VS Innovació 
- Acció VS Debat 
- Sistemes d´organització VS Continguts 
- Vigilància a les ciutadanes VS Vigilància al poder 
- Abast VS Desgast 
- 15M VS La societat 
- 15M VS Altres moviments i organitzacions socials 
- Curt termini VS Llarg termini 

 
Altres idees que no es van traduir en eixos: 
 
Conflictivitat social 
Recursos del que hi ha VS No 
Objectius ben definits 
 
Finalment de tot el que ha sorgit definim 5 eixos amb els que treballarem avui: 
 
Eines/organització/Com ho fem? vs Objectius/Continguts 
Acció vs Debat/Reflexió 
Lluites de sempre vs. Innovació 
Local vs. Global 
Reactiu/Urgent vs Propositiu/Important 
 
 
Eines organització Objectius 

Com ho fem? Continguts 
 
 
Acció Reflexio 

 Debat 
 
 
Lluites de sempre innovació 

  
 
 
Local global 

  
 
 
Reactiu Propositiu 

Urgent Important 



Eix ACCIÓ-REFLEXIÓ  
 
Acció Reflexio 

 Debat 
 
Buidat / transcripció dels petits grups de treball: 
 
On som: ≈ 75% de Reflexió 
Objectiu: ≈ 45% d’Acció 
 
Acció: 
-Han de tenir clar l’objectiu 
-Vindran contínuament a partir d’ara 
-Boicot a les botigues que no van tancar el 29 M 
-! Formes de lluita 
-El 15M hauria de tenir una manera pròpia d’actuar 
-Més informació alternativa de l’Assemblea al barri. A la gent li arriba info dels media 
 
Reflexió: 
-Massa a St Andreu 
-Com volem que se’ns identifiqui 
-15 M: moviment no violent i pacifista 
-S’ha d’evitar posar-nos uns contra els altres 
-Resistència pacífica=atemptat a l’autoritat? 
 
Posada en comú: 
 
-Massa reflexió, volem més acció. 
Sí que s'ha de reflexionar però hem de fer moltes coses i no hi ha temps per parlar/aprofundir en 
formes de lluita. 
Accions no violentes: El 15M és un moviment pacifísta però sobre els disturbis que passen quan hi 
ha alguna acció i la “crimilització”que es representa,..., no ens hem de posar un en contra dels 
altres, però no hauriem d'accedir a fer el que fan altres grups, si existeixen altres grups que  ho 
volen fer que ho facin. 
Donar suport en els diferents grups, accions.... 
La informació és poder, i totes les reflexions s'han de traslladar als que ens envolten per aportar 
les informacions als altres. Fer-ho arribar a la resta de gent, a la que tenim aprop. 
Amb el codi penal abusiu és igual tirar una pedra que sentar-se al terra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Eix  LOCAL VS. GLOBAL 
 
Local Global 

  
 
 
Buidat / transcripció dels petits grups de treball: 
 
Ara mateix estem fent treball global (+/- un 66%) i volem estar fent treball local (+/- 88%). 
* he mesurat l´eix donant-li un valor de 100. La ratlla d´on estem correspondria al 66 i la d´on 
volem estar correspondria a un 88. 
 
On estem: 
 
- En un moviment obert i ètic. 
- Lo local repercuteix en lo global. 
- Ens hem deixat arrossegar per problemàtiques inmediates per informacions... No quede temps 
per fer coses concretes. 
- Trobem a faltar accions concretes. 
- Accions locals i concretes. 
- Vincular-se més al poble. 
- Reaccionem a les mesures globals i no donem resposta a les problemàtiques locals. 
- Treball més local sense perdre de vista lo global. 
- Assemblees informatives actuals: no enganxen a la gent de fora de l´Assemblea. 
- Informnació més local que general. 
 
On volem anar: 
 
- Accions locals 
- Buscar informació dels poderosos locals 
- Preocupar-nos de saber com estan les persones de sant andreu (caixes de resistència, llistat de 
cases buides). Quines necessitats tenen aquestes persones. 
- Treballar en lo local per poder arribar a lo global. 
- Treball de base perquè som poques per generar una consciència global. 
- Prioritzar, preocupar-nos, esbrinar les necessitats i injustícies locals i això donarà resultats. 
 
Posada en comú: 
 
Més global que local i voldriem estar en lo local. 
De plaça Catalunya varem venir als pobles però els problemes socials fan que les accions siguin 
globals. 
Els problemes d'aquí no els estem cobrint, primer ens tindriem que posicionar-nos en les d'aquí, 
…, saber quines necessitats tenim en el poble, com estan els temes dels desnonaments,..., 
Accions properes per poder extendre la lluita d'aquí cap allà. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Eix EINES VS. OBJECTIUS 
 
Eines organització Objectius 

Com ho fem? Continguts 
 
Buidat / transcripció dels petits grups de treball: 
 

 
 
Posada en comú : 
 
Generar debats per extreure conclusions. 
Es valoren les Eines que tenim: 
Assemblea StAP: Cada cop són més reduits i s'hauria de corregir, Agafar idees incoherents que fa 
que ens costa fer coses a la pràctica, assemblees obertes amb més publicitat, cohesionar el teixit 
social del humà. 
Espai de Coordinació: El moviment no ha de excloure a ningú, és el que és diu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Eix INNOVACIÓ VS. LLUITA DE SEMPRE 
 
Lluites de sempre innovació 

  
 
Buidat / transcripció dels petits grups de treball: 
 
A la banda de lluites de sempre: 

- donen sentit 
- afavoreixen repressió 
- pot nodrir les noves formes de lluita 
- experiència 
- provat 
- seguretat 
- cal mantenir-les 
- no és el moment d’usar alguna d’elles 

 
A la banda d’innovació: 

- = creativitat 
- No provat 
- Risc 
- Incertesa 
- Necessària 
- El 15M ha de trobar noves formes de lluita 
- Inevitable perque la realitat ha canviat 
- Resultat de la manca de resposta a les lluites de sempre 
- Generen demandes noves perque no es vulnerin els nostres drets 
- Les noves formes de lluita generen dificultats per reprimir-les 
- Arribem a gent nova 

 
Al mig : 

- les dues son útils 
- cal usar les 2 per arribar a tothom 

 
Gràfic on estem? On volem estar? 
 
 
 

 
  
 Lluites de sempre                               present i hauriem d’anar cap a aquí        Innovació 
 
 
Posada en comú: 
 
Estem a un punt mig. 
Les dues formes de lluita són utils, així s'arriba a més gent, donen sentit a la lluita. La forma de 
lluita de sempre nodreixen a les noves,tanmateix el estat sap com reprimir-les.  
Les accions innovadores són molt més difícil de reprimir. 
 
 
 
 
 
 
 



Eix URGENT VS. IMPORTANT 
 
Reactiu Propositiu 

Urgent Important 
 
Buidat / transcripció dels petits grups de treball: 
 

 
 
 
Posada en comú: 
 
Estem en una postura de més reaccionar que reflexionat. 
L'AStAP no prioritza davant de totes les propostes, tot es vol fer.  
Les persones volen parlar, sense que sigui una nova aportació 
No existeixen espais de reflexió per poder prioritzar. 
Per poder canviar: les comissions tenen un pes important, és a dir, les propoestes hauran de estar 
més elavorades per treure feina a l'STAp. 
Per poder treure el desgast. 
Unir temes fa que les petites accions estiguin cohesionades amb més gent. 
Fer As. Estràtegiques que per veure que estan tractan les comissions. 
Ser més eficaces i no cremar-nos en accions petites. 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. RODA DE VALORACIÓ I TASQUES PENDENTS: 
 
A falta de icones de cares s'han utilitzat per a cada participant els :) o bé  :(  per fer la forma. En 
cas que els participant a bans de dir les tasques pendents si li havia agradat o no, s'ha afegit. Si 
no ha fet valoració però sí tasque pendents se l'ha apuntat com un :0 
 
 
☺ Falten eixos temàtics per a treballar i que ens interessen més. 
☺ Portar-ho a la pràctica, més participació 
:0 A nivell de tot l'Stap les dues dinàmiques on s'ha treballat en petit grup ens limita més. La nostra 
arma és l'Stap. Hem de reflexionar no fer coses per fer-ho, privilegiar més els nostres espais de 
lluita sense perdre els altres (ex. L'ocupació dels espais publics,...,) tot ha de servir a l'AStaP. 
� potser avui no tocava, però... a on anem? Hem de concretar, no hem diferenciat tactica vs. 
estrategia, On volem anar i com ho volem fer? El objectiu no és el camí, distingir el fí de los 
medios. 
Coop57 creixerà cap a baix, en sistema de capitaritat, potser hem de tenir més marge. Que podem 
fer a nivell individual?, no potser que no fem res, perquè no veiem la solució. S'ha de treballar des 
de casa les petites coses. 
☺ Marcar temes de pla de treball, priorització saber sumar, no excloure a ningú. 
☺ Cap a on canalitxa l'Assemblea? Mirar els objectius a treballar. 
:0 A l'Assemblea s'ha de treballar més pel poble. Les comissions s'haurien de replantejar com 
estan treballant, perquè aquest treball servis com a continguts des de l'assemblea. Fer debats del 
que s'ha de treballat, la comunicació es perd. 
☺ Tornarem a fer un gruix de propostes però falta el cos.(organitzem però falta la part avaluativa). 
Per que fem les coses? Com que no treballem per oblectius es treballa a la “babala”. Allò que 
tenim aprofitem-ho per avaluar, des d'ells i nosaltres mateixos. Si una acció no l'avaluem no anem 
enlloc. 
☺ Això ajuda a avançar en les nostres necessitats com a ciutadans i crea consciència, ajuda a fer 
valdré els nostres drets. Si cadascú aporta en el seu entorn més personal, sempre afavorirà en el 
més global. 
☺ Falta concreció, falta il·lusió i ganes de creurepel que treballem per atemes més petits. 
L'organtzació surt sola quan la gent sap que esta fent, falta valoració de tot. 
☺Buscar estrategies per a solucionar. En petits grup a qui li cosa parlar és millor. Els veïns poden 
veure el treball que es fa, ajuda a prendre consciencia. Es necessari més discusions per arribar a 
saber el que es vol. 
L'objectiu el tenim però no sabem com canalitzar el malestar i veure el canvi. 
☺S'ha de fer més sovint perquè surtin accions a fer a la setmana/mes 
:0 Fixar-nos en les injusticies que tenim en el poble. 
☺ No donar voltes a tantes coses. En grups petits fem que la gent participi. 
☺Es un principi, això no ens ha de frenar sino aprofundir. 
☺Es una manera d'autoavaluar-nos. Com enfrontar-nos davant les coses, l'estrategia i la tactica 
per aribar aquí (la proposta del treball de les comissions torna a sortir)  
:? Som l'oposició no previsible. Estem en fase descaremuses i guerra de guerrilles, hem depassar 
a la guerra de moviments.  
� Ha faltat temps, faltaria un debat desprès del que s'ha exposat. Diferenciar entre l'assemblea 
dels dimarts i les asemblees més reflexives. 
�Molta reflexió, poca concreció, no s'ha decidit què es farà, les propostes personals no s'han tret. 
Es pensava que era perarribar a concensos. Tindriem que treballar localment, fer-nos com un 
lobby. Es tracta de fer sinergies i fer xarxa però s'ha de concretar. 
☺ S'hanconcretat temes a treballar (torna a sortir el tema de l'assemblea com a organ sobirà) les 
diferencies entre uns i unes altres s'han pogut ajuntar en el petit grup. Un de cada eix, es pot 
aprofundir un altre dia, fent un replantejament de les comissions, donant vitalitat a les antigues o 
crear de noves. 
Fer un treball local sense oblidar el global. 
☺una altre acció seria fer un altre reunió per accions concretes. Falta un debat de cada tema. 
☺ les coses tenen un horitzó de temps, avui no es podia concretar sinó començar un nou pas. 
 



 
(Al rotafoli sobre les mateixes aportacions es va apuntar) 
 
Comentaris dels participants responent a les preguntes: 

- Valoració de la trobada 
- Per on hem de continuar, com seguim? 

 
Estaria bé treballar també eixos temàtics 
Ara cal portar això a la pràctica 
Cal que fem una reflexió conjunta amb tota l’Assemblea, cal seguir trebalant a nivell general, 
aprofitant l’assemblea que tenim 
Seguir fent accions com ocupació d’espais… 
Hem d’anar concretant 
Hem de distingir entre tàctica i estratègia 
Concepte de crèixer per capilaritat (de dalt a baix) 
Plantegem-nos també què podem fer cadascún de nosaltres a nivell individual  
Hem de buscar consensos, a partir d’aquí prioritzar i crear un pla de treball 
Cal veure cap a on canalitzem l’assemblea per aconseguir els objectius 
Cal replantejar les comissions i els grups de treball que tenim, veure si funcionen, si cal fusionar... 
Falta el cos (organització i funcionar per objectius) 
Aprofitar el que ja tenim i donar continuitat al que fem 
Fer feina ajuda a millorar la realitat i a crear consciència (començant per la individual) 
Ser crítics amb nosaltres i amb la societat 
Concretar els temes que volem treballar 
La organització es fa treballant 
Falta valoració de les coses que anem fent 
Hem d’ocupar més la plaça els diumenges per visibilitzar-nos i conèixe’ns més 
Cal fer més dinàmiques de treball en petits grups 
Establir més espais de treball com aquest o altres 
Canalitzar el malestar i organitzar-nos per arribar a més gent 
Prestar atenció a les injustícies que tenim al costat 
Arribar a fer més acions en petits grups interessats 
És un principi, que això ens faci aprofundir i avançar 
Ens serveix per crèixer i millorar 
Falta crear la tàctica per arribar a objectius comuns: justícia social 
Som la oposició no previsible 
Estem en una fase de “escaramuzas y guerra de guerrilla” i hem de passar a una “guerra de 
moviment” 
Diferenciar les assembles dels dimarts d’altres assemblees temàtiques o estratègiques, per 
treballar diferents aspectes 
L’assemblea d’avui ha estat una pluja d’idees, no m’ha agradat perque no hem decidit res, falta 
concretar el com i que quina manera i sempre estem igual, parlem, parlem i no fem, jo portava 
propostes de com millorar l’assemblea i no les he pogut ni dir. 
Hem de treballar localment, ser com un lobby 
S’han concretat temes a treballar, falta temps 
M’ha semblat molt productiva una assemblea així 
Estic molt contenta del que hem aconseguit i evidentment cal seguir treballant, ens falta 
aprofundir, prendre posició… 
És una prova, un tast, cal paciència i anar consolidant passos amb la idea del “pasito a pasito” 
 
 
 
  


