
ACTA de l’Assemblea St. Andreu 
 
Dimarts 21 d’agost de 2012 
Comença a les 20.15 amb una assistència de 17 persones 
Acordem entre tots i totes l’ordre del dia: 

1. Tema ERES 
2. Comissió d’Educació 
3. Informació Assemblea estratègica. 
4. Jornada Poètica. 
5. Debat/Torn de paraules sobre Accions 25 de setembre (Congrés/Parlament). 
6. Cap de setmana de convivència. 
7. Torn obert de paraules 

 
1. Tema ERES: 

Un de l’assemblea explica què l’ha passat a ell a la seva empresa. Amb la llei laboral les 
empreses apliquen les ERES que els hi dona la gana i els treballadors són els que estan 
perdent molts diners. 
[Afegitó del que penja les actes: els temes personals, és a dir, els què no corresponen a 
activitats comunitàries, de grups de treball, ni comissions de l’Assemblea van en el torn 
obert de paraules. Es pot reservar aquest torn en l’ordre del dia de la web, o abans de 
començar l’Assemblea] 
 

2. Comissió d’Educació: 
S’informa de les activitats que estan programades al mes de setembre: L’assemblea Inter 
zones té convocades accions pel dia 29 d’agost, un plante davant del Departament 
d’ensenyament i varius dies de vaga al començar els infants les escoles, pel dia 12 i 13 de 
setembre, ens han demanat recolzament per enganxar cartells i estendre la proposta.  
Des de l’assemblea es va dir si havien pensat sobre com atendre als infants que es famílies 
no poden deixar de treballar, feien la proposta de que parléssim amb els esplais per 
organitzar activitats lúdiques amb els infants. 
Tothom anava aportant les noves mides que se’ns aveïnen com menys beques de 
menjador i les que donaren s’hauran de  gestionar a partir de setembre queden exclosos 
els mesos de juny i de setembre. 
També està el tema de la pujada del IVA del material escolar. 
Les causes de mobilització estan mes que justificades i farem una crida a la població per 
lluitar per la pèrdua de condicions que tenim en aquests moments ja que empitjoraran 
molt més. 
   

3. Informació Assemblea Estratègica: 
Consciència del moment social actual i definir objectius del moviment. Fer un debat intern 
fent un full de ruta per no anar sempre enrere dels esdeveniments. Aquest mes ha hagut 
molt poques persones per treballar en aquest grup i esperen que la pròxima reunió que es 
farà el dia 4 de setembre, hi hagi més persones, discutiran Què? Com? I Per què? 



Han fet dues reunions, van penjar dos documents. Cal que ens tornem a mirar el 8 punts 
de Plaça Catalunya. Avui hem fet una reunió, solament eren tres persones i ho hem deixat 
pel 4 de setembre. Dins de la pestanya del Blog de  Sant Andreu, està la fulla de ruta, on 
planteja què passa? Quin camí hem de seguir? Si tenim clar el que volem no caldrà 
improvisar a cada assemblea. 
Hem de tenir també en compte de fer un treball de poble, per veure les necessitats que 
tenim aquí a Sant Andreu. 
 

4. Jornada Poètica 
Un membre de la comissió de Cultura ha sol·licitat a l’Ajuntament el permís d’una jornada 
de poesia pel dia 30 de setembre de 17 a 22h. Encara no es tenia resposta. S’aclareix que 
no és exactament un permís sinó que és la comunicació a l’Ajuntament de que es vol fer 
això. 
Aquesta jornada és per compartir poesia entre tots i totes: llegir, recitar, escriure... La 
convocatòria està feta per la Plaça Comerç i els voltants si es necessita. 
 

5. Debat/Torn de paraules sobre Accions 25 de setembre (Congrés/Parlament). 
Informacions de convocatòria/des convocatòries (intervencions en puntets): 

• Democràcia Real Ya i el M. 15M desconvocava l’acció, ja que pot acabar en actes 
violents.  

A l’Assemblea es va discutir molt sobre el tema, sense prendre cap decisió ja que a 
començament de l’estiu es va aprovar que en les assemblees del mes d’agost no es 
prenien decisions ja que moltes persones de l’assemblea el mes d’agost estan a fora de 
Sant Andreu.  
Hi havia persones a favor de les accions del Parlament i es va fer la proposta que per 
escalfar motors es comencés als barris i pobles rodejant els Ajuntaments els dies que hi 
hagués ple, i altres activitats similars.  

• El grup “En pie”, que va tenir aquesta idea, convoca per fer aquí la mateixa acció 
de rodejar el Parlament de Catalunya, altre proposta acampada davant el 
Parlament.  

• Qui fa les convocatòries?  Tots els ciutadans tenen dret de fer una protesta davant 
el Parlament. Tenen dret a reclamar la caiguda del govern i convocar noves 
eleccions. 
Altres països ho han fet, per reivindicacions similars a les nostres, a Japó ho van fer 
per la pujada del IVA. 

• Hem de veure què és el que volem derrocar, començar per una cosa i 
seguir...Aquest govern s’ha d’enderrocar quan abans millor. 
Els motius d’aquesta convocatòria estan de sobre justificats, però com sempre 
falta organització i saber ben clar el que demanem... 
No es qüestió de violència, és qüestió de que ens manipulen com a subnormals. 

Seguirem discutint a la propera ASSEMBLEA com un dels punts més importants. 
• També hem de veure la capacitat i potència del 15M, això és un altre tema! Si 

tinguéssim la capacitat suficient per anar a cada lloc per a demanar la dimissió 
d’aquest govern és el que hauríem de fer. Ve de lluny la por que ens volen ficar, hi 
ha massa cinisme, manipulació, panxa contenta. És un tema de convenciment, 



feblesa de les organitzacions. Estem manipulats pels mitjans i perdem la confiança 
amb nosaltres mateixos. 

• Solament no estic d’acord en aquesta convocatòria. 
• El manifestar-se no és violència, la violència l’exerceix l’Estat. 
• Cadascú pot tenir una opció i pot escollir. Hem de tenir el dret a parlar, i de callar, 

respectant les opcions de cadascú. 
• Al setembre venen més mides i podem dir no a les mides que pren el govern. 
• La por no es d’ara, és de fa segles. Situacions encontrades, formes... jo canviaria 

això i fins que no ho canviem per que les forces baixaran i ells tenen la manera 
d’actuar. 
És important que parlem sobre aquest tema perquè toca els temes de les 
Assemblees, la discussió, hem d’apostar pel que és inesperat i pel que diuen les 
altres Assembles de Barcelona i de Madrid. Veure la capacitat que tenim per fer 
respostes d’aquest tipus, ja que l’agressió és brutal. Arnar-les discutint amb les 
altres Assemblees i veure què es fa a cada ciutat. Fer operativa la proposta de 
rodejar els Ajuntaments. 
Alternativa que es va fer poc a poc, insistint en que es vagin tots. La part d’aquest 
Estat no ens interessa. 

• Hem de discutir el tema de l’organització. El tema de la llibertat d’expressió, el de 
parlar o el de callar, no ho hem de reclamar, aquí parla o calla el que vulgui, no 
hem de reclamar el silenci, per que els que convoquem no obliguem a ningú a fer 
les coses. Pel dèficit d’organització ells ens donaran hòsties! Ja ho estan fent. Fer 
coses aquí, tenim el costum de posar pegues a tot. Estaré molt d’acord en tot el 
que es decideixi fer aquí! 

• La realitat, la feblesa de l’organització, recolzar a tothom que vulgui anar a Madrid 
i recolzar ales persones que facin l’acció del Parlament de Catalunya, i si no tenim 
prou forces, envoltar l’Ajuntament. 

• Anar a Madrid? Penso que si que serveixen les coses que es fan. El camí es fa 
caminant. Sobre la violència, no més hi ha una, la d’ells i nosaltres hem 
d’aprendre, a mi ja m’han donat la primera hòstia, ara no posaré la cara per rebre 
la segona sinó que em defendré, intentaré evitar-la. 

Aquest tema tindrà prioritat a la propera Assemblea que es farà el dia 4 de setembre 
discutint els següent temes: 

 Campanya a Sant Andreu 
 Dimissió dels polítics 
 Solidaritat entre nosaltres a través de l’espai de Coordinació. 
 Medir les forces, som els que som i això va per llarg. No estem sols 
 Estendre-ho a altres barris i treballadors. 

• Si quan es va fer la convocatòria de rodejar el Parlament, cadascú hagués fet altres 
propostes! Ara ens ve aquesta proposta de Madrid i quina resposta haurà?  Jo 
personalment no votaré per que no puc anar, però si que reconec que hi ha espais 
que tenen un valor simbòlic superior amb el nombre de gent que pot estar. És una 
acció important, que hem de fer difusió. El tema està en l’alternativa, al pas que 
van aquests fatxes de merda! Poden guanyar i aleshores...! és possible que 
guanyin!! 



• Alternatives: Assajar abans del 25 si som capaços de canalitzar on es fa el primer 
ple i portar-lo a l’Espai de Coordinació. Envoltar els espais propers dient que 
marxin els polítics dels Ajuntaments. Si exigim la dimissió, envoltant els estaments 
dels barris i pobles, si som capaços, podem mantenir la proposta del Parlament. 
Fent camí és construir l’alternativa. 

• Sobre el tema de la violència. Ells tenen una sèrie de lleis, aparell militar, policia 
que es comporten com a robots, la mass media està per a manipular. No ens hem 
de perdre el saber on estem! Contrarestem les seves campanyes 
propagandístiques. Al moviment 15M fa falta consistència. 

• Hem de fer un precalentament aquí a Barcelona, en els districtes, fer-lo simultani. 
Estic a favor de la proposta de Madrid. També ocupar seus dels districtes als plens. 
No som ni germanes de la caritat ni els més violents del món. 

6. Cap de setmana de convivència. 
Es va concretar qui aniria a la casa d’un de l’assemblea per passar el cap de setmana junts 
per compartir espai de lleure, paraula... Vam quedar en anar 9 persones que 
s’organitzarien per anar en dos cotxes. 
 

7. Torn obert de paraules. 
Va sorgir una discussió sobre el tema de votar o no les propostes que es van anar discutint, 
es va quedar que per respecta ales decisions presses en altres Assemblees de no votar les 
decisions que sorgissin en el mes d’agost, es va respectar l’acord. Van haver-hi veus que no 
estaven d’acord. Es queda que les propostes que s’han discutit es portaran a la propera 
assemblea. 
No cal enfadar-se. Hi ha poca flexibilitat. 
Informacions: 

o El dia 1 d’octubre hi haurà una xerrada amb l’assistència de la ponent Lucia 
Fratarel.li sobre el tema de l’Auditoria del deute. Ella és especialista sobre el deute 
de Brasil – Equador. 

o Tema de la llei de la dependència: Han baixat el 85% el que paguen de la seguretat 
social no l’aporta l’estat. Han baixat les ajudes de 500€ a 300€ a un col.lectiu que 
és molt difícil que pugui dir res, ens hem d’informar. 

 
[Afegitó del penjador d’actes: Alerta amb el llenguatge: no es vota! S’arriba al consens!!] 
 
Es dona per finalitzada l’Assemblea. 

 


