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ORDRE DEL DIA

1. Informació detingudes
2. Demanar suport
3. Multes per encartellar
4. Comissió Autodeterminació
5. Economia Solidaria
6. Comissió cultura
7. Concentració d’educació del  30 de maig del 2012
8. Coordinació de barris
9. Torres de Mordor
10. Comunicació
11. Desnonaments
12. Sanitat

- S’aprova l’ordre del dia amb 60 assistents

1. Informació detingudes

Un membre de l’assemblea exposa la notícia: Aquest matí han detingut a dos 
persones de Sants i a dos de Sant Andreu acusades de diferents delictes 
vinculats a la vaga del 29M. i, a la tarda, a una persona de Tarragona i una de 
Reus sota les mateixes acusacions. Ens informen que amics i familiars han 
anat a la oficina de les corts, on dormiran la nit les persones presses, a portar-
lis roba.

Després d’una votació l’assemblea decideix donar suport als acusats i obrir un 
debat al finalitzar el tercer punt de l’ordre del dia.

2. Demanar suport

Un membre de l’assemblea informa que li ha arribat una carta certificada en la 
que també se l’acusa per formar part d’una activitat de la vaga del 29M. En 
aquesta carta no especifica les accions de les que se l’acusa i la persona en 
qüestió anuncia que, paral·lelament a l’assemblea, ell ha decidit fer difusió de la 
informació per adquirir més suport. Demana el suport de l’assemblea i el 
resultat de la votació és positiu.



3. Multes per encartellar

Dos membres de l’assemblea ens presenten de nou el cas d’una multa a data 
de 12 d’octubre del 2011 per encartellar al carrer. Ens informen que, ja que els 
va ser rebutjada la primera carta en la que demanaven ser absents d’aquesta 
multa, han presentat una al·legació i han escrit una carta que han llegit a 
l’assemblea. En aquesta descriuen com van passar els fets i reafirmen que els 
dos guàrdies urbans es van apropar per acusar-los mentre ells no n’estaven 
penjant cap. Paral·lelament, el cartell del que se’ls acusa, estava ben penjat 
segons les normes de civisme.

En aquest moment s’obre el debat sobre els tres punts anteriors: detingudes, 
imputades i multades.

Totes les paraules i opinions es redueixen en 5 accions concretes:

3.1: Ajuntar l’al·legació tot en una carta: En la carta que els companys escriuen 
en motiu del cartell, afegir que no és un cas destacat, si no que el moviment en 
qüestió, esta jutjat amb un procediment diferent al normal en aquests casos.
L’assemblea aprova adherir-si a la carta, així com buscar altres entitats que 
puguin donar suport.

3.2. Fer una campanya informativa: Intentar fer arribar a la gent la situació de 
repressió que s’esta visquen.

3.3 Manifestació diària com a resposta antirrepresiva: no queda aprovada 
després de la votació.

3.4. Mobilització per Sant Andreu: junt amb el 3.2, es decideix aprofitar 
l’esdeveniment comercial que es dura a terme aquest dissabte al Carrer Gran 
de Sant Andreu per informar a les veïnes i veïns fent un cercavila i repartint 
octavetes:

http://assembleastap.files.wordpress.com/2012/05/octaveta29maig.jpg

3.5. Incidir en la manifestació d’educació del dimecres 30 de maig: l’assemblea 
decideix que, un cop acabada l’acte d’educació i, mentre no resti importància a 
tot l’esdeveniment, es llegira un breu manifest demanant suport i explicant la 
situació.

4. Autodeterminació:

http://assembleastap.files.wordpress.com/2012/05/octaveta29maig.jpg


Els membres de la comissió reparteixen un text en la que descriu el concepte 
d’autodeterminació com una reivindicació profundament llibertària; i proposen  
el tema com a debat de la següent assemblea. L’assemblea aprova el tema.

5. Economia solidària:

Un company informa que a l’assemblea informal de l’aniversari del 15M es va 
parlar de crear un grup de treball o comissió encarregat de gestionar 
l’economia solidaria i gestionar els mercats d’intercanvi, fer tallers explicatius 
sobre mitjans alternatius, banca ètica, etc. L’assemblea esta a favor de que es 
crei aquest grup de treball.

La primera reunió serà aquest divendres 1 de juny a les 17.45 a la Plaça Orfila.

6. Comissió cultura

Ens informen de la Jornada Fanzinera que es durà a terme el diumenge 10 de 
juny d’11 a 15h (pot arribar a allargar-se fins les 18h) a la Plaça Comerç. Hi 
haurà debats, xerrades, tallers ...

(més informació: 
http://assembleastap.files.wordpress.com/2011/10/cartell_fanzines1.jpg)

7. Concentració d’educació

S’han recollit més de 8.000 signatures en contra de les retalles d’educació i 
demà (dimecres 31 de maig) s’ha quedat a les 17-15h a la Plaça Orfila per fer 
una entrega de signatures conjunta.

8. Coordinació de barris

Expliquen com va anar la última reunió i llegeix l’acte.

9. Torres de Mordor

Una companya ens informa que el dissabte va tenir acte un Anti-Marató amb 
moltes accions i xerrades com a protesta de la Marató de TV3 realitzada aquell 
mateix dia. Ens recorda també que cada dia hi ha cassolada de 17h a 20h i 
després assemblea; afegeix que hi fa falta gent.

10. Comunicació

http://assembleastap.files.wordpress.com/2011/10/cartell_fanzines1.jpg


Informen que en l’anterior assemblea s’havia decidit penjar cartells la nit del 
divendres 1 de maig i es demanen persones voluntàries. 

11. Desnonaments

Des d’habitatge ens expliquen la situació amb els desnonaments i citen casos 
concrets com a exemples. Ens parlen d’un tipus de crèdit hipotecari dels bancs 
que fan servir per que els endeutats puguin pagar la deute i seguir acumulant la 
hipoteca i ens demanen que fem suport presencial a PAH per evitar 
desnonaments.

12. Sanitat

Ens recorden que demà (31 de maig) a les 19h hi ha concentració al CAP de la 
Guineueta, i ens suggereixen que busquem per Internet el vídeo “el robo más 
grande de la historia de Catalunya” que ha portat a l’entitat cafeambllet a un 
judici el 13 de juny. S’esta fent campanya de suport.

(per veure els vídeos: http://www.cafeambllet.com/press/?p=17005 )

Es dona per finalitzada l’assemblea.

http://www.cafeambllet.com/press/?p=17005
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