
Acta ASTAP 31-07-12
20 assistents, comencem a les 20.15 l'Assemblea.

La motxilla que transporta l'amplificador de l'assemblea s'està trencant. Es demana si algú pot posar a 
disposició un altre que tingui per casa. S'aconsegueix.

Valoració dels acords presos a la darrera assemblea. Fe d’errors a la darrera acta. Posada en 
comú de l’ordre del dia.
S'aprova l'ordre del dia.
Fe d'errors a l'anterior Assemblea, faltava afegir el següent punt: “Tal i com es va acordar a 
l'Assemblea del 26 de juny es fa entrega a gestió econòmica de l'ASTAP de 67.34€, diners recollits en 
pot solidari el dia 19 del mateix mes.”

Ordre del dia
1. Grup d'Economia Solidària

2. Comissió Comunicació

3. Grup de Suport 29M

4. Espai de Coordinació

5. Torn Obert de Paraules

1. Grup d'Economia Solidària
Es llegeix i s'aprova el text de Compromís v1.0 que té com a seccions Compromís Ètic (comportament 
al Banc del Temps) i Protecció de Dades (com tractem les dades).

Sobre aquest text sorgeix una proposta, i és que el text referent a Protecció de Dades hauria de ser de 
caire més legal i ajustat a la normativa.

La resposta ha sigut que de moment el Banc del Temps va destinat al col·lectiu de l'assemblea i per 
tant no cal tanta legalitat. Posteriorment, quan es vulgui afegir i extendre a col·lectius diversos i 
comerços és quan aquests textos s'han de treballar en profunditat.

Està disponible el llistat de Ofertes i Demandes als formularis recollits. No s'adjunta perquè s'actualitza 
sovint.Properament volen implementar la divisió per categories que ajudaria una classificació més 
senzilla de la informació del llistat.

Tenen 2 convocatòries pendents: Paella amb els de Akí me planto i Mercat d'intercanvi al Setembre. 
Donaran més detalls a la propera assemblea.

Es pot trobar tota aquesta informació i més a la web del Grup d'Economia Solidària

Proposen per la propera assemblea cadascú porti alguna cosa per compartir. S'aprova.

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


2. Comissió Comunicació
S'ha activat un fòrum per l'assemblea. Podeu saber-ne més a través d'aquest post.

Al blog de l'ASTAP les comissions i grups de treball inactives s'han mogut a un històric/inactiu apartat 
per tal d'optimitzar l'espai.

Ara demanen que es donin les comptes (gmail) i llistes de correu de les comissions i grups de 
treball inactives [1]. L'assemblea està d'acord

[1] Els motius són que puguin reactivar-se fàcilment quan algú la sol·liciti, evitar usurpació d'identitat / 
ús incorrecte, pèrdua de la compte perquè no trobem a la persona que ho gestionava, etc.

3. Grup de Suport 29M
Es recorda que cada dissabte primer de mes per mesos Agost, Setembre, Octubre, Novembre, hi ha 
cafeta a la Gordíssima. La propera és el 4 d'Agost. S'obre a les 18.00, a les 19.00 passaran segona part 
de la pel·lícula “Odio en las entrañas”, amb debat i pinxos. Es demanen voluntaris per estar a la barra, 
recollir, preparar el tema... Els interessats, poseu-vos en contacte.

4. Espai de Coordinació
Van participar 9 assemblees, la comissió d'internacional i la plataforma pel dret a la salut. Hi ha 
bastantes propostes: Manifestació global 20 octubre, Campanya contra La Caixa, Jornada de Reflexió, 
etc. Moltes d'aquestes accions tenen lloc al setembre i octubre. Al setembre més de reflexió, i octubre 
d'acció.

Es posa èmfasi en treballar la Jornada de Reflexió, nosaltres com a barri teníem la proposta de 
Assemblea General, però els objectius són molt semblants.

La propera reunió serà a Les Corts, al Setembre (no se sap més informació). Més informació

Propostes dels barris:

• Gràcia: Trobada assemblees de barris

• Gràcia: Campanya contra la Caixa

• Gràcia: Millores a l'Espai de Coordinació

• Raval: Proposta de funcionament de l'Espai de Coordinació

• Sant Antoni: mani global 20-O

• Marina: Trobada de transports

• Poblenou: Vaga indefinida

5. Torn Obert de Paraules
[Ara som 30 persones]

Debat/Pluja d'idees sobre la Jornada de Reflexió.

https://assembleastap.wordpress.com/grups-treball/grup-de-suport-29m/
https://assembleastap.wordpress.com/2012/07/31/ja-tenim-forum/
http://astap.1066054.n5.nabble.com/
http://espaicoordinacio.net/


– Es demana més seguiment a l'Espai de Coordinació. Pregunta: per quan l'assemblea estratègica?

– Per octubre queda molt poc, ens hem de posar a treballar ja, fites clares, objectius!

– Data per començar a plantejar què hem de dir a la Jornada de Reflexió. Què vol fer l'ASTAP a 
St.Andreu i Barcelona.

– Proposa que la propera assemblea sigui un debat sobre la jornada de reflexió

– Planteja que hem de veure què ha passat al llarg del seu temps del 15m. Cap a on anem? Tornar 
a fer un debat de zero, significaria perdre'ns.

– Jornada de Reflexió: L'Agost no és el millor mes per fer-ho, millor a principis de Setembre 
(més persones)

– Començar a l'Agost per tenir millor elaboració al Setembre

Consensuem un debat d'1h de Reflexió per la propera Assemblea (7 d'agost).

Seguim amb la Jornada de Reflexió!

– Es parla molt i es fa poc. Hauríem d'assumir rols. Es necessita proposta metodològica

– Cal també fer una repassada dels acords presos i tenir clar a on volem arribar

– Es podria discutir també el tema de les Comissions i Grups de Treball inactives, encara no hem 
reflexionat. Per exemple, fa temps es va dir que els eixos serien Habitatge, Educació i Salut.

– Primer s'han de tenir clars uns objectius (on anem), i després assignar les comissions i grups de 
treball que es duran a terme.

Consensuem que hi haurà una Assemblea Estratègica per títol “On estem, on anem” a 
l'assemblea del dimarts 4 de setembre.

Espai on es treballarà l'Assemblea Estratègica: tancat o obert?

Avantatges d'espai obert (la plaça): dóna transparència, visibilitat, segueix la forma de treballar natural 
i establerta fins ara en general per assemblees 15m.

Avantatges d'espai tancat (la Gordi, per exemple): No es poden abordar temes més delicats, accions 
arriscades/compromeses, parlar “en confiança”,“en família”. Et pots concentrar més.

– Un planteja assolir l'assemblea estratègica en mode híbrid, aprofitant els 2 nivells: una primera 
introducció en l'espai obert, i un cop s'ha assolit maduresa, tancar-nos a parlar temes més 
delicats.

Consensuem que el grup que prepara l'asblea estratègica ho estudiï: obert/tancat.

– Es proposa involucrar als del grup de Participació

Es dona per finalitzat el debat

Ara és un torn obert de paraules més obert

– S'anima a la lectura de les informacions i propostes de l'Espai de Coordinació. Surten de 
persones i assemblees com nosaltres. Tenim moltes coses en comú, estem vivint el mateix, 

http://espaicoordinacio.net/


mirem d'adherir-nos i participar.

– Jutge Andreu no intervé Bankia. Per si algú li queda cap esperança en la justícia d'aquest país.

– Recordatori: Dia 2 d'Agost, a les 9, 30-45 min de videos des de la perspectiva més humana (i 
menys televisera). 15-30min de Debat. Projecció de la primera part de Odio en las entrañas. Hi 
ha hagut mareig sobre on es fa, a la Gordi o a Pl.Orfila: Es farà en plaça Orfila

– No s'està fent prou solidaritat amb els miners d'Astúries/Lleó, que porten 2,3 mesos en vaga 
indefinida.

– Convocatòria: El 25S Derroquem el Govern / Toma el Congreso. A la darrera reunió hi va 
haver 30 persones. Entre elles, CGT, Revolta Global. S'anima a participar a la propera reunió, 
que serà el 9 de setembre a Pl.Catalunya.

– Sobre correcció d'errors a l'acta. Les actes costen molt de corregir-les perquè estan en format 
no-editable-fàcilment PDF, i a més es comparteix el seu enllaç a les xarxes socials. Corregir 
l'error implica perdre l'enllaç anterior i compartir un de nou, per tant, no interessa liar la troca. 
Per això s'implementarà Fe d'errors , vol dir que a la propera assemblea és el moment per 
corregir la de la setmana anterior. Si passa més d'1 setmana per retràs d'acta, doncs que es torni 
a passar per l'assemblea com si fos un tema nou. És cert que tot plegat és complicat, per això es 
demana, que si hi ha un tema important que ha de figurar a l'acta, la persona en qüestió ha de 
socialitzar-se   amb qui la pren, per assegurar que no s'ha equivocat.  

Es dona per finalitzada l'Assemblea sobre les 22.00

La propera Assemblea serà el Dimarts 7 d'Agost. Recordeu de portar menjar per compartir!
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