
Assemblea de Sant Andreu 6/11/2012

Assistència d’unes 30-40 persones

- La Gordi pregunta si l’Assemblea té ubicació per a l’hivern: es demanarà 

a la Fabra i Coats en primer lloc, si no a les Associacions de Veïns i al 

Casal Catòlic

- COMITÉ DE VAGA:
o PSC, ICV-EUiA i CCOO han marxat de la reunió prèvia a 

l’Assemblea després que els membres del Comité de Vaga 

s’oposessin. 
o A la Coordinadora Laboral van assistir 80 persones i es va arribar 

als següents acords
 Manifestació alternativa a CCOO i UGT.
 La manifestació no es comunicarà.
 Lema pancarta capçalera: " Aturem l'Europa del Capital, no 

debem no paguem", la pancarta no anirà signada per ningú. 

La pancarta serà portada per representació 

d'organitzacions, barris, sectors en conflicte...També les 

primeres línies de la mani. No hi haurà banderes ni 

pancartes signades a les primeres línies de la manifestació.
 Lloc d'inici: Jardinets de Gràcia i finalitza a Plaça Catalunya.
 Hora: 18h per sortir a les 18.30h i així no coincidir amb la 

mani de CCOO i UGT.
 La voluntat general és que la manifestació ha de poder 

començar i acabar.
o L’ASTAP s’unirà amb Santa Coloma a Onze de Setembre a les 

15:30 i a les 16h a la Renfe de Sant Andreu Arenal amb Nou Barris 

per anar als Jardinets de Gràcia
o S’aprova imprimir octavetes (text “Per què serveix fer una vaga?”)
o S’aprova penjar frases contundents el dia de la vaga
o Es preguntarà si podem repartir octavetes a la botifarrada del 

Casc Antic 
o Es queda dissabte a les 11 del matí per fer les frases a la Gordi
o Es discuteix l’acció del matí de la vaga, i s’aprova l’opció mixta, 

que consisteix en: Piquet i penjada de frases a les 9 del matí 

(Plaça Can Fabra) + Retrobada a carrer Gran amb Onze de 

Setembre a les 11 del matí, i micro obert i dinar d’entrepà a la 1 

del migdia) al carrer Gran amb Onze de Setembre. A les 10 de la 

nit es queda a la plaça Orfila per donar recolzament a les 

detingudes (si n’hi ha).



o Divendres dia 9 de novembre a les 17:30 l’Espai de Coordinació es 

reunirà a la Casa Groga per posar en comú totes les propostes per 

a la vaga de les assembles.

- COMUNICACIÓ:
o Publiquem la informació de la plataforma de Sanitat? S’ha parlat 

de criteris de selecció, i hem cregut que no hauríem de difondre 

res que l’Assemblea no recolzi.
o Dimecres 7 de novembre a les 7 de la tarda hi haurà una trobada 

virtual de la Coordinació Estatal 15-M amb el programa Mumble. 

Un membre de l’assemblea hi participarà.
o La llista de correus de la comissió de Sanitat s’està fent servir per 

persones que no pertanyen a l’Assemblea. S’ha decidit canviar les 

contrasenyes i guardar la direcció de correu per si en el futur es 

reactiva la comissió.

- TORN OBERT
o S’explica la vaga de fam de Marcos de Telefònica, acomiadat tot i 

tenir una baixa justificada.
o Un company explica l’expropiació de la seva campanya a 

Collserola, on tenia totes les seves pertinences (llibres, poesies...)


