
SANT ANDREU. ACTA ASSEMBLEA.  9, octubre, 2012.

Plaça Orfila de 20h. a 22h.

Assistents: 20

S’aprova el següent ordre del dia:

1 Lloc alternatiu per a l’hivern

2 Jornada reflexió 20 octubre

3 Economia solidaria

4 Proposta col·lectiu “Las nadie”

5 Torn obert

1.Més que demanar un local es parla de la possibilitat d’ocupar un local per 
tenir-lo permanentment. Es crea un grup de treball, que anirà informant a 
l’assemblea, per mirar de fer-ho possible.

2.A la reunió preparatòria del divendres passat només hi va anar Gracia, 
Sant Gervasi i Sant Andreu. Es va partir del que ja hi havia fet. Una graella 
comportava objectius, estratègies i recursos. Es tracta que cada assemblea 
proposi accions conjuntes i escollir-ne tres o quatre. En l’assemblea es pren 
l’acord de portar a la jornada de reflexió (que només es farà si hi ha al 
menys 8 barris que hi participin)dues propostes: la de manifestar-nos 
conjuntament, al mateix dia i hora, davant les respectives seus de Districte 
per protestar contra les actuals polítiques de retallades; la de respondre 
conjuntament, com usuaris, amb una sèrie d’accions contra l’augment de 
les tarifes del transport. Per dur a terme les dues activitats fer dos grups de 
treball. Per acabar de preparar la jornada del 20 oct. hi ha reunió el dia 18 a 
les 19,30h.a Gracia: al banc ocupat de Travessera/Torrent de l’olla,  en front 
del mercat.

3.Es prepara ja el cap de setmana de la trobada de l’Economia solidaria (I 
Fira d’Economia solidaria) aquí a can Fabra i la nostra participació amb un 
estand i donant a conèixer el que fem sobre el banc del temps, mercat 
d’intercanvi,... Es queda per la difusió dels cartells, a la Gordi el divendres 
19, a partir de les 7 de la tarda.

4.Un company del col·lectiu “Las nadie” ens explica la proposta d’accions, 
coordinades a nivell mundial, de bloqueig, pel dia 5 de novembre, que facin 
visible el punt d’insostenibilitat en què ens trobem; accions a continuar 
després del dia 5. Segueix un intercanvi de punts de vista, valorant alguns 
la iniciativa, encara que remarcant el poc temps que queda per preparar-ho, 
i altres situant-la i valorant-la dins de tot el treball que des de diferents 
col·lectius s’està fent.  El company ens va facilitar la web: 
http://www.facebook.com/ElBloqueo5NAcciones

http://www.facebook.com/ElBloqueo5NAcciones


5.Paraules en torn a la conveniència o a la absoluta inconveniència d’entrar 
en el joc de constituir-nos en partit polític, argumentant per exemple, la 
poca participació diumenge passat a la Pl. Catalunya en els actes “no 
debem-no paguem” , mentre la Maquinista s’omple de gent! Paraules sobre 
la conveniència de sumar forces, petites o grnas però que segueixin una 
mateixa orientació. Lamentacions sobre la poca gent que actualment 
assisteix a l’assemblea, fins preguntar-se si és encara una assemblea. Es 
recorda la mani i concentració a la Pl. Catalunya, el dia 13 a les 6 de la 
tarda, contra l’acceptació del deute.


