
Acta Assemblea indignada 19-03-13

Ordre del dia

1. Jornada de reflexió sobre el funcionament de l’assemblea
2. Altres

• Assistència: 22 persones

1) Jornada de reflexió sobre el funcionament de l’assemblea

A causa de la disminució de participació a l’assemblea i la desmotivació per part dels 
membres, es porta a terme una assemblea reflexiva.

Es decideix que la millor manera de poder arreglar aquesta situació, és la posada en 
comú de les diferents opinions de les persones assistents.

Es fa una ronda de paraules on totes responem les següents qüestions:

- Què sentim envers l’assemblea i quines perspectives tenim de la mateixa.
- Què volem treballar durant el temps de l’assemblea.

Ha estat una experiència positiva perquè ha estat un espai en el que cadascú ha pogut 
expressar-se de manera sincera i sense interrupcions.

De la ronda de paraules han sortit sentiments sincers i diferents propostes. Totes 
coincidim en dos punts:

1.- Tenim la necessitat d’assumir objectius petits i locals. Per això hem de ser concrets 
i tenir informació del què succeeix al poble.

2.-L’assemblea és una eina. És molt important tenir confiança entre nosaltres i establir 
un compromís envers l’assemblea per tal d’arribar a complir els nostres objectius. 

Així mateix, hem arribat a diverses propostes que hem de seguir treballant a la propera 
assemblea. Són les següents:

1. Alternar assemblees lúdiques i altres encarades a les accions.

2. Que l’assemblea serveixi com a espai on preparar accions concretes per 
desprès portar-les al carrer (poden ser accions que surtin de la mateixa 
assemblea o de les diferents comissions).

3. Realitzar una assemblea mensual on vinguin altres associacions a participar. 
És a dir, convidar a altres col·lectius de Sant Andreu i que entre totes arribem a 
conclusions.

4. Que l’assemblea no sigui setmanal.



Totes aquestes qüestions (amb altres que puguin sortir) es debatran i es parlaran 
durant la propera assemblea, ja que la falta de temps no ha permès tancar aquest 
tema.  

2) Altres

- Espai de Coordinació:

El dia de la darrera reunió de l’Espai de Coordinació van ser aproximadament 10 
barris. Ha disminuït la participació, ja que a les primeres reunions eren gairebé 20 
barris.

A l’Espai de Coordinació, les temàtiques tractades amb més importància són les 
següents (s’adjunten informacions a cada temàtica) :

1. Grup de Sanitat. El dia 24 de març de les 10:00 a les 14:00 hores, es portarà a 
terme una jornada al Casal de Joves de Gràcia, amb el tema “La teva salut, el 
seu negoci”.

2. Grup de Bancs. Durant un dia sencer de maig, tenen la intenció de realitzar 
accions contra els bancs. 

3. Grup de comunicació: Es reunirà el dia 22 de març a les 19:00 hores, a la plaça 
Regumir.

- “Aigua és Vida”:

El Guinardó està treballant aquest tema i demana ajuda a les altres assemblees per tal 
de recollir signatures. 

- Coordinadora Laboral:  

La Coordinadora Laboral es reunirà el proper dia 3 d’abril a les 19.00 hores per 
preparar el dia 1 de maig. La reunió serà a la Casa de la Solidaritat. 

- “Deltaviu”: 

Es tracta d’una associació del Baix Llobregat que té l’objectiu de donar formació a les 
persones que estiguin interessades en la pagesia i ramaderia. D’aquesta manera, es 
recuperaria l’antiga funcionalitat del Delta.

- Sanitat:

El dimarts dia 19 de març, els treballadors de l’hospital Vall d’Hebron realitzaran una 
tancada en defensa de la sanitat pública.

- Sector públic:

Els treballadors del sector públic, es concentraran a la plaça Sant Jaume el dia 20 de 
març a les 19:00 hores.

- Tema carrer de les monges:



El dia 21 de març a les 20:00 hores, es celebrarà una reunió a La Lira per tal de 
continuar lluitant envers la repressió policial que esta patint el barri.

- “Associació d’amics del Parc de la Trinitat Vella”:

Ja s’han creat els estatuts d’aquesta associació. Els dies 18 i 19 de maig es celebrarà 
una festa al parc, on es podrà trobar una paradeta de l’associació per recollir 
signatures. 

L’associació agrairia l’ajuda de persones que poguessin realitzar algun tipus d’activitat 
esportiva o similar.


