
ACTA ASSAMBLEA DE SANT ANDREU - 24 JULIOL DEL 2012

ORDRE DEL DIA
1. Valoració del acords presos a la darrera assemblea. Posada en 

comú de l'ordre del dia. ASTAP dóna suport a SAP Muntanya SI/No
2. Grup d'Economia Solidària
3. ComComsBarris: Llista de correu per assemblees + altres grups
4. Valoració Ordre del dia previ Web
5. Valoració 19J
6. Torn obert de paraules.

Cedit: El dijous 26, la cooperativa de consum “el Borró” fa una xerrada 
de Aturemeurovegas a la pl. Comerç.

.informar a l'assemblea de l'esdeveniment.

.demanar si podem disposar del micro de l'ASTAP.
Cedit: Què fem respecte a la manifestació del 28 de juliol per la 
plataforma 
“Pel dret a la salut”.

Hora de inici 8:20 amb la participació de 29 persones

S'aprova l'ordre del dia després d'acordar la unió dels punts 1 i 5 així com 
què fem respecte a la manifestació del 28 de juliol convocada per la 
Plataforma “Pel dret a la Salut” (a la qual pertany el SAP Muntanya).

2.Grup d'Economia Solidària.

Una vegada presentada la proposta del Banc de Temps s'informa que s'ha 
començat a treballar en les dades dels formularis presentats (22) i que la 
xarxa es troba en fase de proves. Es recorda que la gestió del grup té a 
veure amb serveis i coneixements entre persones de l'assemblea i afins. Es 
diferencia amb el mercat d'intercanvi d'objectes físics, que es farà de forma 
descentralitzada mitjançant el portal ja actiu intercanvis.net/stap

Plantegen la necessitat de persones amb experiència i/o coneixements de 
LibreOffice Base, una alternativa lliure i molt semblant a Microsoft Access.

S'informa de dos esdeveniments proposats pel GES:
• dinar popular amb els de l'hort d'Aquí me planto a mitjans d'agost per 

http://intercanvis.net/stap
https://assembleastap.wordpress.com/grups-treball/grup-economia-solidaria/


parlar del Banc del Temps.
• el pròxim Dissabte 8 de setembre hi haurà mercat d'intercanvi en la 

Plaça Comerç amb tema acadèmic.

3. ComComsBarris: Llista de correu per assemblees + altres grups.

S'aborden qüestions tècniques i polítiques del funcionament de la llista de 
google grups.

Hi ha dues propostes fer dos llistes un per assemblees i un segona per altres 
entitats o fer una sola única llista de tot.

Se planteja i se opina però no arribem a cap decisió definitiva sobre el tema 
el que queda clar que una única estalvia feina.

Queda pendent de prendre una decisió ferma.

4. Valoració Ordre del dia previ Web

Es comunica la nova forma de funcionament on es fan propostes del ordre 
del dia de la propera assemblea i és visualitza a la web conforme es van 
afegint propostes.

Aquesta nova manera de elaborar el ordre del dia es ben rebuda per la 
assemblea, en principi cap persona posa inconvenient a aquesta nova forma 
de treballar.

És recorda que hi ha que portar-lo a les assemblees junt amb el acta de la 
assemblea anterior.

1.Valoració del acords presos a la darrera assemblea. Posada en comú 
de l'ordre del dia.
2. Valoració 19J.
manifestació del 28 de juliol 

Amb la proposta de posar aquest tres punts junts comencem valorant la 
manifestació del 19 de juliol. 



On trobem sentiment contraposat des de persones que es van trobar 
separades per no anar a la anomenada manifestació unitària per altre lloc hi 
havia persones que estaven satisfetes amb la nostre manifestació.

Per altre banda es fa una reflexió com les que a continuació exposo de 
manera resumida:

-A part del sindicats UGT i CCOO ja coneguts hi havia altres. 
-Falta de organització per la nostra part així com de decisió.
-Valorar per un futur aquestes situacions per tindre clara una idea
-Treure'ls el poder de abanderat de la lluita social, ja sabem perquè ho tenen
-Falta una estratègia definida sinó anem a “saltejadora”.
-També es fa la proposta de fer un blog unitari per les mobilitzacions.

Al següent punt enllaçant una mica amb si volem participar en qüestions on 
estiguin els sindicats abans mencionat com la manifestació de dissabte 28 i 
si ASTAP dóna suport a SAP Muntanya SI/No sent aquest un debat tens per 
les diferents sensibilitats presents.

Primer s'explica que fa la comissió de salut la qual defensa la incorporació a 
la plataforma on treballa SAP muntanya (conjunt de assembles i 
associacions que treballen conjuntament amb partits polítics i els sindicats 
mencionats abans), però la assemblea no arribà a un consens.

És fa una defensa de les persones de base de aquests sindicats  on aquesta 
opinió es compartida per la majoria així com que les cúpules de aquests 
sindicat on pertanyen ens i coincidim en que són uns corruptes.
Així com que aquestes persones de base estan més d'acord amb nosaltres 
que amb el seus dirigents.

Després d'aquest intens debat amb fins hi tot arribar a insults, s'arriba a la 
conclusió que no hi ha consens i per tant s'entén que de moment no és 
participa, a part de que és bo mantindre la tranquil·litat, no faltar el respecte i 
no caure en la crispació.

Per últim es decideix deixar el micro pel dijous 26 i dissabte 28.

Final de l'assemblea a les 22:30h


