
 ACTA ASSAMBLEA DE SANT ANDREU
18 SETEMBRE DEL 2012-09-18

ORDRE DEL DIA

NO LA TENIA

Començem a les 20:15h a la Gordi per una qüestió climatica.

-El primer punt és el suport a la vaga de Educació.

Diferents comissions expliquen la seva tasca.

Comissió Oficina social: Primer de tot és planteja canviar de nom.
Volen en el aspecte social treballar sobre habitatge, laboral, Aliments, el euro 
per recepte i no pagar al metro. Queden dilluns 1 de octubre a les 18:00h a la 
Gordi.

-Comissió de cultura: Jornada poètica dia 30 setembre de 17:00 a 22:00 
conviden a tothom a participar.
Es vol encarte llar amb poemes per anunciar el acte.
La jornada serà poètica i a part i haurà música.

-Comunicació: Es proposa una posada en comú cada 15 dies del que fan i 
diuen altres assemblees.

Les Corts: Plataforma del deute el dia 15 de octubre parla del deute.

Gràcia: Boikot de la Mercè propostes: Pregó alternatiu dia 21 a les 19:00h 
plaça St. Jaume.
Dia 24 Basílica 11:oo del matí missa alternativa.
18:00 Banc de Gràcia (preparació) reflexió de les assemblees on estem on 
anem
28 setembre 19:00h Jornades de reflexió.

Sants: Demana a les assemblees reflexionar sobre el 25s.

Eixample: irregularitat del AGBAR han aconseguit la exclusiva //concessió i 
privatització.



Marina: Va al judici davant de la ciutat de la justícia.

Sant Antoni: Convida a altre assemblees a.........................

Comunicació
 21 setembre espai de coordinació

6 d'octubre kafeta del grup de suport per els represaliats/des 29m  és parlarà 
sobre la repressió.

Dates a tindre en conte:

11 octubre vaga d'universitats.
18 octubre declaració de dues persones
26-28 octubre Festa de economia solidaria
31 octubre Vaga general convocada per la CGT
26-27 octubre Vaga indefinida intermitent d'educació.

És proposa des de comunicació fer un quadre per posar el ordre del dia

Economia solidaria: Banc del temps: és rebrà un email, en el bloc ja esta 
penjat les col·laboracions que pot haver-hi.

Proposta de participar a fira de economia solidaria 27,28,29 de octubre  amb 
un stand i agrupant-nos amb altre col·lectius com el borró o la troca, el preu 
del stand és de 120 €. Sinó és pot participar d'altres maneres.

Explicació sobre el 25-S Hi ha penjat al facebook un event per envoltar el 
congrés  a  les  16:00  reunió  informativa  i  a  les  16:00  se  envolta  amb  la 
intenció de fer-ho cada dia a les 20:00h.
Presencia de republicans, el sindicat SAT i miners.
Radio Contrabanda emetre en directe.



25-S Debat

És  llança  la  proposta  com  a  futura  acció  de  fer-la  al  districte  o  sigui 
descentralització com va passar amb el 15-M
Assemblea 17:30 el 25-S per envoltar el parlament i tornada tots/es junts.
La assemblea fa suport al moviment 25-S.
Les assemblees és posicionen en adhesió conjunta de suport.

Organització de Assemblees fora de Barcelona

Expliquen  que  les  diferents  assemblees  de  fora  de  Barcelona  volien 
coordinar-se conjuntament  en accions i fer de tant en tant trobades per fer 
coses en comú també explique diferent accions que portaren a terme i les 
expliquen per si poden ser utilitzades per altres aixi com.

Sant Adrià: Acció en grans superfícies, horts
Santa Coloma: Treballa per fer vetllades en contra del Euro per recepte
Badalona:  Banc del temps i coordinació amb Sant Adrià Santa Coloma.

Altres barris de Barcelona que fan arribar les seves propostes.

Nou Barris: Continua molt ficat amb el tema de la salut i en contes de tallar 
rondes fer rutes informatives.

Sant Martí: Treballar sobre el Euro per recepte, IVA i vaga convocada per la 
CGT.

Per  últim  informar  sobre  les  dates  de  Jornades  de  reflexió  del  espai  de 
coordinació 6 i 7 de octubre.

Proposta del Raval

Anàlisis de proposta del Raval Espai de coordinació.

1 Cal seguir amb el espai de coordinació
2 No és un espai on és prenen decisions, es obert i pot anar qui volguí, però 
les  decisions  es  prendrem  a  les  diferents  assemblees  i  aquestes  les 
plantejara i les proposara la persona encarregada.
3 Grup de treball que elabori i realitzi propostes.

Per últim tindre en conte que la propera assemblea és començara parlant de 
les festes.




