
ACTA DE L’ASSEMBLEA D’INDIGNATS/DES DE SANT ANDREU DEL 
PALOMAR

ORDRE DEL DIA:

1. Espai de coordinació

2. Banc del temps

3. Sanitat

4. Comunicació

5. Torn obert de paraules general

1. A l’espai de coordinació van sortir diferents propostes per dur a terme:

- Poblenou: vaga general indefinida

- Sant Antoni: el dia 20 d’octubre tornar a fer una manifestació global

-  Sant  Andreu:  realitzar  una  assemblea  general  on  decidir  objectius, 
propostes i criteris a seguir.

- Gràcia: fer jornades de reflexió.

TORN DE PARAULES:

-Per què una vaga general indefinida, en què consistirà? Quins criteris es 
seguiran?? Pot ser és millor fer una vaga de consum i deixar de consumir.

- La vaga indefinida no anirà bé. Cal una vaga general de tots els països del 
sud d’Europa perquè l’austeritat només porta al desastre. Difondre la idea, 
per crear corrent d’opinió i que surti cap a endavant.

-Plantejament de gràcia correcte, però també ens hauríem de plantejar si 
retirar  l’assemblea  setmanal  de  la  plaça,  però  mantindre  els  grups  que 
funcionen i trobar-nos un cop al mes...mantindre la web, etc...La vaga social 
hauria de er per demà, que és quan arriben els miners. Treballar d’una altre 
manera.

- Proposta de manifestació global a l’octubre, no és hora d’aniversaris. La 
vaga general passada va ser un fracàs, la reforma laboral ha estat pitjor que 
ens pensàvem i no ha passat res. No hi ha objectius darrera i projectes de 
canvi  social.  Dóna  suport  a  l’assemblea  general  per  debatre  coses  com 
economia, salut, educació, i prendre decisions que surtin a la premsa. 



- Vaga general és una arma i un dret però ara no és el camí. S’han de tenir 
punts assumibles. Acudir propostes per trencar el malestar....també mesurar 
les nostres forces. 

- Podem impulsar / donar suport a una vaga general, però no generar-la com 
a moviment. El 15M no hi són tots i totes les treballadores.

- A la proposta d’octubre-> no, assemblea de reflexió-> costa d’imaginar, 
potser útil, sobretot a nivell individual de cada assemblea. La vaga general 
indefinida agrada, que es comenci a sentir la veu per a que comenci a calar 
la idea.

- Començar pel que hi ha ara: secció total comarques senceres en vaga ara-
> els miners!

Dimecres  a  les  19h  concentració  en suport  a  la  marxa negra    a  plaça 
Catalunya. S’ha de marcar una fulla de ruta i arribar als objectius que ens 
marquem. Consensuar opinions, i del que surti treure objectius generals ( ja 
que ara ens estan partint a trossos). Som capaços de dur-ho a terme.

-Veu a l’assemblea desmoralitzada i no li agrada, i a més a més, li fot. La 
gent ha perdut l’orgull i l’amor propi, s’han de buscar solucions per a que la 
gent es mogui, tant de gent gran com de gent jove. Ens ho estan traient tot.

- La gent es mou per esperances, em de ser més ambiciosos.

- L’assemblea és una activitat real. La proposta  de canvi a debat. Vagues hi 
haurà perquè amb la que està caient no quedarà una altra. Li agradaria que 
l’assemblea general  es preparés amb persones de tots  els  barris,  viles  i 
pobles.

-Reunir-se un cop al mes és una errada, ja que continuar estant  a la plaça 
crea referent.

- Decidir com fem l’agost per a la propera assemblea.

- No veu res, si no ho fem nosaltres mateixos, com o podem demanar als 
altres?? Imaginació i conscienciació.

- Punts concrets per a l’assemblea-> cap a on volem caminar. Pressa de pèl 
dels  polítics,  si  tinguéssim dignitat  els  fotríem a tots  al  carrer.  Ens hem 
d’organitzar ben organitzats.

VOLUNTARI PER ANAR AL PRÒXIM ESPAI DE COORDINACIÓ-> XAVIER.

PER  LA  PRÒXIMA  ASSEMBLEA  PARLAREM  DE  AGOST  I  FREQÜÈNCIA  DE 
L’ASSEMBLEA.

2. BANC DEL TEMPS



Les persones que integren aquest grup de treball  passen unes fulles per 
omplir amb dades per començar a fer xarxa. Aquestes dades es tractaran 
amb confidencialitat.

Hi  haurà  2  vies,  una  descentralitzada  i  sense  seguretat,  i  una  altre 
d’intercanvi amb seguretat.

3. SANITAT

- Aquest dimecres hi ha una reunió de sanitat per intentar construir un front 
de lluita dins de Barcelona ( s’hi està sumant més gent). Votaran que es farà 
i  promouran segurament una acció. Molta gent s’està ajuntant per lluitar 
contra l’euro per recepta. Aquest diumenge, a les 11h a la plaça del comerç 
es farà un debat  xerrada sobre aquest  tema.  Cal  donar  suport,  difusió i 
extensió a aquest acte. És molt eficaç anar a repartir fulletons i cartells al 
CAP, però s’ha de fer al matí, que és quan hi ha més gent. Al finalitzar la 
xerrada  es  podria  fer  una  acció:  com per  exemple  anar  a  comprar  tots 
medicament i  negar-se a  pagar  l’euro,  però gravant-ho tot  en  vídeo.  Es 
llegeix un manifest.

TORN DE PARAULES:

-L’euro per recepta no el trauran, estant fent com una mena de test, per 
quant podem pagar i si hi ha molt de “ rebote” o no per aquesta mesura.

- El manifest que s’ha llegit és massa llarg, massa tècnic i falta personalitzar 
( possar noms i cognoms reals). Respecte a l’euro per recepta podríem fer 
com una mena de registre propi i després una denúncia.

-  Si  no  som  més  no  ho  aconseguirem,  la  gent  no  sap  que  es  pot  fer 
insubmissió. Hem d’aconseguir que es tiri enrere.

- Insubmissió civil.

- Es pregunta per què és el SAP Muntanya...

-  Resposta:  Abans de l’aparició  del  15M es van ajuntar  treballadors  dels 
ambulatoris, l’AAVV Tramuntana i més gent, en total assemblees de 9 barris 
més sant andreu per lluitar per la qualitat de l’hospital del Vall d'Hebron. No 
hi ha sindicats, tot i que hi ha algunes accions en les que apareguin.

- És bo que hi sigui l’assemblea dins, cal donar suport i un vot de 
confiança.

- Està d’acord en participar, hi hagi sindicats i/o partits polítics o no.

-  Aclariment  sobre  l’Euro  per  recepta.  El  recàrrec  del  10%  a  Catalunya 
encara no s’està fent ( és un deute pendent), en canvi l’euro ja es paga.

- És una assemblea i no cal dir votar, sinó arribar al consens.



-  Adherir-se  al  manifest,  si,  però estar  al  col·lectiu  és una altre  cosa.  El 
nostre espai de referència és l’espai de coordinació. No vol que s’utilitzi el 
nom de l’assemblea per a depèn quines coses. Qui mou el fils són les aavv 
de 9 Barris.

- Això no és correcte. Però a les coses s’ha d’estar amb 2 collons/ ovaris.

- què s’ha de fer amb l’euro per recepta?

-  Moure’ns  per  la  sanitat  estarà  bé  mentre  no  ens  cremem.  L’euro  per 
recepta, s’ha de fer al llarg de tot l’any, difusió i extensió.

-  Participar  amb  altres  plataformes  (  no  entén  reticències,  igual  a 
secretisme) Valora que fa, no qui són; es proposa no caure en això.

- Dóna la raó a l’aportació anterior, però aquesta gent després no fa el que 
ha de fer on ho ha de fer ( parla de les persones que formen part de partits  
polítics)  nosaltres  no  podem arribar  on  ells  arriben  i  no  fan  res.  No vol 
participar.

- 15M a títol individual, hem de ser efectius i creu que si seria flexible.

- Treballar plegats, no ha posar el nom i prou.

- Todo lo que sume vale. El que es va plantejar a sant andreu no era aquest  
manifest ( que és per un acte a la pl. Sant Jaume). Aquí es va aprovar fer 
difusió de la corrupció catalana respecte a la sanitat. Ens estem fent palles 
mentals.

- Secretisme-> les classes polítiques tenen mitjans suficients per canviar-ho 
sense estar aquí. És per neteja social lògica.

- Creu q no sap perquè s’està formant aquest enrenou. SAP ni  partits ni  
sindicats, a la plataforma sí que entren aquests tipus d’entitats.

-> Es fa una votació i es decideix que l’assemblea de sant andreu 
no vol anar amb sigles que no siguin honestos i coherents amb el 
pensament i l’acció.

Comentari del penjador d'actes: Donat que hi ha una contradicció entre  
SAP Muntanya sí/no, a l'Assemblea del 24 de Juliol es tornarà a decidir.

4. COMUNICACIÓ

Es reuneixen tots els dilluns a les 20h a la Fabra i Coats. Estant fent neteja 
de les comissions actives i de les que no, tota aquella comissió que  no avisi, 
anirà a parar a comissions històriques.

Estant treballant en noves vies de comunicació per a les actes setmanals i 
altres temes.

5. TORN OBERT DE PARAULES GENERAL



- Va bé que arribin a tothom les actes. Me’n vaig content perque es debatien 
els temes, és un guany.

- Ens falta una mica per aconseguir estar bé.

- Disposada a tirar endavant la campanya contra l’euro per recepta.

- Ens adherim com assemblea a la concentració de suport als miners que 
demà hi ha a pl.Catalunya.

-  No hi  ha hagut prou explicació sobre ho de demà, ella anirà de forma 
individual.

- A l’ordre del dia hi ha flexibilitat, s’han d’afegir i retocar diverses coses.

- CANT ALS MINERS.


