
ACTA ASSAMBLEA DE SANT ANDREU
17 JULIOL DEL 2012-07-20

ORDRE DEL DIA
1. Grup d’economia solidària
2. Acció
3. Com com barris
4. Valoració de l’ordre del dia previ (penjada al blog)
5. Informacions
6. Debat: Continuïtat de l’assemblea a l’estiu i futur de l’assemblea

S’aprova l’ordre del dia

Es comença amb una prèvia; la lectura d’un article de Joan Torres López

1. GRUP D’ECONOMIA SOLIDÀRIA; es reuneixen els divendres a les   
18.00h a plaça Orfila

Amb el seu primer projecte Banc del temps: han decidit engegar la xarxa 
directament i anar-la millorant a mida que funcioni. Ja tenen la web a la pàgina 
de l'ASTAP. L’objectiu és relacionar les persones en funció de les seves ofertes 
i demandes. Passen formularis per emplenar. Recomanen que escriguin ofertes 
i demandes concretes per facilitar la feina. Fan crida a la participació dins del 
grup.

2. ACCIÓ  
El dijous 19 hi haurà una Manifestació per protestar per les noves retallades 

del PP. Està convocada pels Sindicats Grocs i no Grocs a les 19:30 a la Pç 
Urquinaona

S’obre un debat
 Podríem quedar amb altres Assemblees: Gràcia ( que ja han quedat), 

Eixample  (queden  demà)...  Es  pot  convocar  a  Pç  Catalunya  i  fer  un 
recorregut paral·lel.

 Hi  ha  qui  pensa  que  tot  i  les  divergències  am  els  Sindicats,  és 
important estar tots junts, encara que anem ben identificats com a 15M.

 Potser  ens podríem reunir  prèviament les Assemblees a Catalunya, 
encara que després ens sumem a la Mani (en un bloc). 

 Es podria  convocar  a  les  19 a  Pç Catalunya,  fer  una Assemblea i 
decidir què fem.

 Podem anar tots a peu des de Sant Andreu.

https://assembleastap.wordpress.com/grups-treball/grup-economia-solidaria/
https://assembleastap.wordpress.com/grups-treball/grup-economia-solidaria/


CONCLUSIÓ:  Quedarem amb les  altres  Assemblees a les  19H a la  Pç 
Catalunya per fer una mini Assemblea. Quedem a les 18:30 a Pç Orfila.  
Anirem en metro.
Es queda dimecres 18 a les 17h a la Pç Orfila per fer Pancartes.

3. COM COM BARRIS  
4. INFORMACIONS  

 CASC ANTIC  : El dilluns es fa una Audiència Pública, on es donarà 
informació sobre el tema.

 El Sap Muntanya ha quedat a les 19h a la Pç Urquinaona, per la Mani.
 La Plataforma pel dret a la salut convoca el dissabte 28 de juliol a les 

12h a Pç Sant Jaume; es farà una concentració. Abans, a les 11, età 
prevista  una  Manifestació  pel  Raval.  Tot  això  s’ha  d’acabar  de 
confirmar.

 Educació;  s’informa de les  mesures  pel  començament  de  curs  que 
s’han aprovat  a  l’Interzona:  vaga dels  centres  educatius  públics  els 
dies 12, 13 i 19 de setembre (primer dia lectiu dels diferents centres 
públics de primària, secundària, cicles i escoles d’adults), i els dies 26 i 
27 de setembre, i  amb una posterior vaga indefinida discontínua de 
dos dies setmanals sota valoració permanent.

     El Grup de Treball d’Educació seguirà informant.

EQUIP  DE MODERACIÓ PER A LA  PROPERA ASSEMBLEA;  Jaume 
(dinamitzador), Esperanza (torn de paraules) i Raul (acta)

5. DEBAT: CONTINUÏTAT DE L’ASSAMBLEA A L’ESTIU I FUTUR DE   
L’ASSAMBLEA

DEBAT
 A l’estiu seguir venint; potser a l’hivern fer les Assemblees cada 15 

dies o una vegada al mes. Seguir treballant amb els grups.
 Es  recorda  que  després  de  l’estiu  passat  es  van  perdre  molts 

efectius.
 S’ha perdut  et  ritme i  molta  gent,  però  no hem sigut  capaços de 

reaccionar. Ha marxat molta gent per qüestions personals; potser seria 
bo fer alguna Assemblea emocional.

 Seguir amb les Assemblees setmanals.
 Ens falta memòria i sovint se’ns obliden o ens saltem acords.
 Proposta; formar un comitè de justícia que ajudi a recordar allò que 

no funciona.



 M’agradaria que les Assemblees es convertissin en un poder popular.
 A la Universitat vaig estar assistint a Assemblees de molt poca gent i 

amb problemes greus. Em vaig adonar que aquí funciona millor.
 És important que tothom trobi projectes on es senti motivat.
 Tinc  dubtes  sobre  els  avantatges de fer  les  Assemblees cada 15 

dies;  si  decidíssim fer-les  quinzenalment,  es  podrien  intercalar  amb 
altres activitats els dimarts (com mercats d’intercanvi). També valoro 
que seria xulo abordar la part emocional, com s’ha comentat  abans.

 Potser ens falta tenir objectius més clars.
 Es poden fer algunes projeccions a l’estiu.
 Ens hem de cohesionar en coses concretes.
 L’Ivan ofereix la seva casa de les Guilleries per fer una trobada i  

buscar objectius

ACORDS
 Farem Assembles el 7 i 21 d’agost.
 Dijous 2 es farà la projecció. El Pablo farà una recollida de material 

d’actualitat (ho organitzarà ell), però tothom qui vulgui també pot portar 
coses. També es farà una projecció sobre el conflicte Miner. El 4 es 
farà una altra trobada.

 Sortida a les Guilleries (casa de l’Ivan): 24, 25 i 26 d’agost. És més 
emocional que estratègica.

6. TORN OBERT DE PARAULA  

 El 19, a les 9, hi ha previstos dos desallotjaments a Ciutat Meridiana.
 Dues propostes: 1) Incloure a la web del banc del temps una llista per 

poder  intercanviar  coses  que  ja  no  necessitem  (electrodomèstics, 
sofàs...)  =>  Afegitó  23-07-12,  hi  ha  aquesta  web:  
http://intercanvis.net/stap   2) Iniciar una iniciativa com ja s’està fent en 
altres  llocs;  habilitar  pisos  de  Sant  Andreu  a  canvi  que  els  cedeixin 
durant un període de temps (4 anys..)

 Hi ha la proposta d’Aturar el Congrés el 25 de setembre.
 Proposta de tema de debat: Llei d’estabilitat Pressupostària
 El dilluns es reuneixen pel Pla d’Actuació del Districte. Proposta: fer el 

nostre propi Pla (amb més temps, no per dilluns)
 Sobre el tema de l’euro per recepta es van repartir octavetes al CAP i es 

va fer una xerrada el passat diumenge.

http://intercanvis.net/stap

