
Acta Assemblea indignada 5-02-13
Ordre del dia

1.- Sanitat
2.- Educació
3.- Desallotjament c. del Pont
4.- PTAC
5.- Transports
6.- Carta de la vaga al comerç
7.- Document sobre la pobresa
8.- Altres

0.- Assistència: 15 persones.

1.- Sanitat

1A.- Trobada de formació interna sobre Salut:

El 15M a Barcelona va decidir fer dos grups de treball sobre la salut. Un d'aquests dos grups de treball 
busca alternatives al sistema actual i l'altre busca formes de resistència.

El 10 de febrer, entre les 10h i les 15h a l'Ateneu Flor de Maig (Poblenou) es farà una jornada de 
formació interna sobre salut.

El cas és que la temàtica potser us interessa:

- la medicalització de la salut
- el determinisme social de la salut
- les retallades a Catalunya i a Europa
- el poder mèric i la indústria farmacèutica

A les 15h es farà una segona reunió per parlar d'accions de cara al maig.

Si us quedeu a dinar porteu entrepans o carmanyola.

1B.- La plataforma 0-3 d'escoles bressol recull signatures individuals contra les retallades: 
assemblea d'interines.

- contra l'externalització
- contra la reducció de sous (200€)
- reducció de personal
- augment de ratios
Més informació: http://plataforma03bcn.blogspot.com.es/
Es deixen fulls de sigmatures a la Gordi i a l'Avv. Palomar (S) i la semana vient es portaran més fulls de 
signatures.

http://plataforma03bcn.blogspot.com.es/


2.- Educació

El GT d'educació recull signatures individuals a facor d'una mestra de Premià que va denunciar a la 
premsa les hores no cobertes per la Generalitat. Com a represàlia, li han enviat una inspecció a la feina.

Més informació: 
Suport urgent a mestra del Maresme
Hola

No acostumo a fer servir aquest grup per a res que abans no s’hagi parlat a la zona, però, per la urgencia 
del suport a una mestra del Maresme Sud que com a conseqüència de fer allò acordat a la seva zona, ha 
estat amençada per inspecció. Va ser citada el passat 21 –teniu la informació que donen des del centre en 
l’adjunt- per a fer pública la quantitat d’hores perdudes per la no cobertura de les substitucions.

Demanen urgentment, abans del 31, tot el suport del professorat possible.

Us adjunto la seva carta i també un full que han fet de recollida de signatures que s’hauria de grapar a la 
carta. Si ho recolliu en paper, aviseu-me abans del 31 per passar a recollir, o be, com és molt just, 
copieu-me i envieu-me per e-mail la llista de professorat que doni suport del vostre centre -amb nom i 
localitat del mateix-, fent constar nom, cognoms i DNI; i les signautres en paper les guardeu per 
recollir després o a la propera zona.

Merci

Esther

CGT

Altres: 
23 de febrer: Mani d'educació; també s'hi sumarà sanitat i Stop balas de goma
28 de febrer: Vaga d'estudiants universitaris

3.- Desallotjament c. del Pont

L'ajuntament de Bcn va expropiar una sèrie de cases del c. del Pont pel tema del Casc antic.
Ara mateix sobre la primera casa, okupada, hi ha una ordre de desallotjament pel 28 de febrer.
Les ocupants de la casa pretenen parlar amb el districte perquè paralitzi el desallotjament previst i les 
deixi viure allà durant 5 anys més, que són els que trigarà a posar-se en marxa el pla urbanístic (si hi ha 
diners). Un cop comencin les obres marxaran de la casa.
Com pretenen fer-ho?
- amb una reunió amb el regidor/districte.
- per fer-ho possible estan entrant al districte unes instàncies que es signen de forma individual. La 
setmana vinent recolliran adhesions de part de les entitats de St. Andreu (segurament serà un tema a 
parlar la propera assemblea).

Més informació: Carta adjuntada com a document.



4.- PTAC

Dilluns passat hi va haver formació amb el PIL de Sants. Aviat hi haurà una crònica.
Es valora que va ser molt útil i pràctica.

El dissabte 16 de febrer hi haurà una nova jornada de formació al es 11h del matí a la Gordi. Hi haurà un 
membre els PIL de Mataró i un sindicalista pirata. Després es farà un vermut.
A la tarde es convocarà un cola't/nopaguem a 2/4 de 5 de la tarde a la Pl. Orfila per anar totes juntes a la 
mani de les 5 a la Pl. Universitat de la PAH.

Es busca delegat sindical i/o advocat laboralista i/o estudiant de dret per ajudar al PTAC a assesorar sobre 
els casos particulars que vagin arribant.

S'ha fixat com a data d'inici de les permanències del PTAC el dia 4 de març però dependrà de si el GT 
està preparat o no.

5.- Transports

S'acorda pagar 6,25€ de les octavetes del cola't de dijous passat (també posaran la mateixa quantitat 
Endavant, la CUP i Arran de St. Andreu).
Dimecres 6 de febrer, a les 19:30h #NoPaguem a la Pl. Revolució en suport a l'Andreu de Cabo, 
acomiadat per denunciar un cas d'asetjament sexual i un altre cas de corrupció.
Dijous 7 de febrer, a les 9h a la Ronda St. Pere, concentració solidària amb l'Andreu de Cabo, que té el 
judici a aquella hora.
Dissabte 9 de febrer, a les 11h a la Casa Groga (Alí Bei 120) hi haurà una assemblea del #NoPaguem per 
dicidir com tirar endavant la companya.
https://nopaguem.wordpress.com/

6.- Carta de la vaga al comerç: Debat

- Intervenció al voltant de la consciència de classe i de la seva pèrdua (de consciència).
- Intervenció al voltant de la practicitat i els objectius de la carta.
- Estudi serió de perquè no fan vaga els comerços.
- Cal fer feina per crear consciència de classe més enllà de la vaga i de la carta.
- Cal pregunar als comenciants què aporten ellxs per solucionar la crisi.
- Cal canviar les coses si no no sortirem d'on estem. Cal canviar.
- Es demana de treballar la vaga de consum (cartells a les escales, boicots, no recarregar els mòbils...)
- Es defens el fet d'assenyalar amb adhesius els comerços esquirols.
- Es proposa presentar la carta a les entitats perquè la signin.
- Debat al voltant de si serveix o no el 15M.

Conclusions:
- modificació de la carta
- noves propostes de treball per afegir a la carta

https://nopaguem.wordpress.com/


7.- Document sobre la pobresa

Es fa una explicació del document sobre la pobresa.
Objectius de la creació de la comissió sobre la pobresa:
- Difondre les idees del document (sobre les que no hi ha consens a l'assemblea).
- Mirar com es manifesten aquestes idees a St. Andreu: anàlisi i planol de la pobresa a St. Andreu com a 
demostració deles idees.

Es produeix una mica de debat al voltant del document (no he apuntat les intervencions).

Conclusions:
Massa discursiu; es demana fer alguna acció.
Es trobe bé analitzar la situació i difondre les idees.
Es poden relacionar àmbits de treball a través de la transversalitat de la pobresa (educació, sanitat, 
vivenda, laboral, transgènics, indústria farmacèutica...)
- Algú vol participar en aquesta comissió? (hem de marxar de la F&C).

8.- Altres:

Dia?
Comité d'empresa de St. Pau
Lloc: St. Pau o Avv Camp de l'Arpa
Hora: 19:30h

Dia: 10 de febrer
Jornada de curro a la Gordi
Hora: 11h
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