
Acte de l’Assemblea del 2 d’abril de 2013 

15 assistents

Ordre del dia

1. Tancar l’assembla anterior
2. Recordar els grups de treball
3. Informació de la PATAC
4. Informació sobre els subsidis d’atur
5. Nova cadena humana el 28 d’abril a la Vall d’Hebron

1. Tancar l’assembla anterior

Diversos torns per definir què és una assemblea tècnica i una lúdica.

S’aprova fer l’assemblea cada 15 dies i fer una altra més lúdica (accions, 
tallers, xerrades, preparar actes...) la resta de dimarts a la mateixa hora 
(20h).

Dimarts que ve quedem a la porta de La Gordi per fer cartells.

La següent assemblea serà el 16 d’abril a la Plaça Orfila, com avui.

2. Recordar els grups de treball
a. PATAC (Punt d’Afectats i Afectades per la Crisi) s’articula en dos eixos: 

Laboral i Habitatge. Col·laboren amb ells quatre advocats. Dilluns 1 
de maig comencen amb oficina. Es troben els dilluns de 6 a 8 a La 
Gordi.

b. SUPORT 29-M: treballen per les encausades per la vaga del 29-M. No 
queden un dia fix. L’11 de maig faran un dinar a Can Fabra en les 
Festes de la Primavera. 

c. GESTIÓ ECONÒMICA
d. COMUNICACIÓ: 3-4 persones, funcionen individualment
e. EDUCACIÓ: 4 persones. Es reuneixen dijous a les 19h a La Gordi. 

Anuncien que el 25 d’abril es proposa fer una tancada als col·legis. 
f. Els dos representants de l’Assemblea a la Coordinadora
g. ECONOMIA SOLIDÀRIA

a. Banc del Temps -> les ofertes i demandes eren incompatibles ;)
b. Mercat d’Intercanvi -> es diu de fer un altra ara a la primavera

Dos membres de l’Assemblea mostren interès en reactivar el grup 
d’economia solidària

Es demana que l’Assemblea recolzi les accions dels grups

S’anuncia que quan l’article sobre la pobresa a Sant Andreu estigui enllestit 
es passarà i llegirà



3. Informació de la PATAC
- Es va ocupar un bloc de pisos
- Fan recollida de signatures de la plataforma Aigua és vida

4. Informació dels subsidis d’atur

L’Administració paga la prestació d’atur el dia 10 i permet que els bancs 
castiguin als clients si no poden pagar les factures a principis de mes.

5. Nova cadena humana el 28 d’abril a la Vall d’Hebron

L’Assembla de Sant Andreu es suma a la cadena humana a la Vall d’Hebron 
de dissabte 28 d’abril.

A les 20h de dimecres 3 d’abril hi ha una important reunió a La Gordi

Es demana puntualitat a les assemblees.

Es defineix el pròxim moderador


