
Acta ASTAP 05-03-13
L’Assemblea comença amb 11 persones i acaba amb 16

- Repressió en l'acció feminista per la recuperació de la memòria històrica.
Es llegeix la carta-resum de l’acció al carrer de les Monges. S’explica el fet. Carta al document adjunt.
Els veïns es queixen que no s’hagin atès trucades d’emergència amb la mateixa rapidesa que aquell dia. No 
tenim aquest manifest.
Es presentarà una instància al districte per fer una pregunta en el proper ple, el 14 o el 15 d'abril.
Altres:

• http://sevaarmarlagorda.wordpress.com/2013/03/04/comunicat-davant-la-repressio-de-laccio-ni-m  
onges-ni-desmemoriades/

• http://cupsantandreu.wordpress.com/2013/03/05/comdemnem-lactuacio-de-la-guardia-urbana-co  
ntra-lacte-de-reivindicacio-del-carrer-delissa-garcia/

• http://directa.cat/noticia/dues-feministes-sant-andreu-palomar-acusades-quatre-delictes-arran-dun  
a-accio-simbolica

• http://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20130303/54368947059/detenidas-negarse-identifi  
cadas-cambiar-placa-calle.html

• http://perquehovull.blogspot.com.es/2013/01/elissa-garcia-la-historia-de-loblidada.html  
• http://perquehovull.blogspot.com.es/2013/03/una-fotografia-de-lelissa-garcia.html  
• http://elissagarcia.wordpress.com/  

Es farà un post al blog explicant el tema.

- Sanitat
El 24 de març es farà una Jornada Informativa per la Sanitat Pública, de 10 a 14 hores a l’Espai Jove La 
Fontana del carrer Gran de Gràcia, 190. L’organitza el Grup de Defensa de la Sanitat Pública.
Es penjarà al blog quan es tingui el cartell i el programa.

S’ha demanat al Regidor de Sant Andreu avançar el Consell de Salut. Això deie l'escrit que la setmana 
passada no vam signar.

- Transport
No es va fer l’acció de No Paguem del passat dijous 28 de febrer per falta de gent.
Es comente que hi ha una possible aplicació via internet per garantir un mínim de gent per fer les accions. 
A l'acta de la setmana vinent penjarem l'enllaç.

- PTAC 
(Punt de Trobada d’Afectats per la Crisi) anuncia l’acte “Panorama després de la reforma laboral” per l’11 
de març a les 18:30 al CSO LaGordíssima.
Cartell aquí: http://ptacsantandreu.wordpress.com/2013/03/05/xerrada-sobre-la-reforma-laboral/
Es penjarà la convocatòria al blog.

- Carta de la vaga
A la Comissió de la Carta de la Vaga les 5 persones pensaven de manera diferent, reflex del que es va 
veure a l’assemblea. L’única opció de consens és penjar la llista de comerços esquirols i guardar la carta 
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per més endavant.

- Desnonament del c. del Pont
En el desnonament que planeja sobre la casa del carrer Pont número 4, s’ha explicat que l’AVV de Sant 
Andreu i de la Tramuntana van entregar les firmes al Regidor. En un mes s’han d’anar, però han presentat 
un recurs perquè el regidor no va consultar als partits polítics si podia desnonar l’immoble, i per això 
denunciaran a Raimond Blasi per prevaricació. Es farà una cafeta per poder presentar la denúncia.
Es farà un post al blog.

- Rereguarda en moviment
S’explica una iniciativa de no anar identificats a les manifestacions. 
El 15 de març hi haurà un concert sobre aquest tema a l’Hospitalet, al CSO l'Astilla.
http://rereguardaenmoviment.org/concert15m/

-Comunicació
Es descongela la comissió de Comunicació perquè pugui seguir informant al blog i a les xarxes socials

-Megàfon
S’ha retrobat el megàfon i surt una voluntària per guardar-lo a casa fins que tornem a fer assemblees al 
carrer.

-Vaga de fam de Telefònica
Es fa una valoració bona, tot i l’absència de treballadors de la companyia. S’agraeix la presència de 
l’Assemblea. Es vol aconseguir que la propera reunió sigui amb el president de Telefònica Espanya. A 
Twitter l’acomiadament de Marcos va arribar a ser Trending Topic tres dies.
Per desprestigiar-lo es va fer una campanya en contra via twitter amb perfils creats des de la propia 
empresa.

- Calendari:
Aquest dissabte 9 de març a PL.Catalunya coincidint amb la convocatòria de Comissió Cuina hi ha 
convocada una reunió preparatòria per coordinar les accions i manifestacions del proper 12M15M 2013. 
A les 11h, preparem el 15-O i després dinem totes juntes.
Es va dir que hi havia Espai de Coordianació aquest divendres però es fa el divendres 15 de març al banc 
expropiat de Gràcia.
"El proper dia 10 de març la Confederació Europea de Sindicats (on són l'UGT, CC.OO. , USO i 
ELA-STV) convoca una manifestació a Barcelona contra l'atur i la corrupció. La trobem força interesant 
en un moment on treballadors de CCOO estan patint EREs i acomiadaments. Suposem que contra aquest 
atur també es manifestaran."
I he trobat els següents enllaços que fan referència:

• https://n-1.cc/pages/view/1612708/10m-manifestacio-contra-l039atur-i-la-corrupcio  
• http://www.finanzas.com/noticias/economia/20130306/economia-laboral-ratifica-convocatoria-17  

81666.html
• http://www.20minutos.es/noticia/1745540/0/cumbre-social/sindicatos-trabajadores-movilizacione  

s/10-marzo-domingo/
• http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/1606439-Gaceta_Sindical_especial.pdf  
• http://ep00.epimg.net/descargables/2012/09/14/e96154e429f5c5632abc272f4981508d.pdf  
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