
ACTA DE L’ASSEMBLEA DE SANT ANDREU INDIGNAT!

Dimarts 30 d’abril de 2013

ORDRE DEL DIA

1. Espai de coordinació
2. Ptac
3. Grup de suport
4. Comissió de salut
5. Torn obert de paraules

1. Divendres passat va tornar a fer-se l’espai de coordinació i torna a créixer 
en participació. 

 - GRUPS DE TREBALL:

-BANCS-> Es confirma la convocatòria pel dia 10 de Maig el primer concurs 
de decora la teva sucursal, a tots els barris. Es queda per parlar el pròxim 
dimarts al CSO.

- SANITAT-> repartició d’octavetes sobre la medicalització i donar-ho a 
conèixer. Anar fent diferents accions fins juny. El cap de setmana del 18 i 19 
de Maig s’intentarà gravar acció al carrer sobre l’excessiva medicalització 
amb l’actriu Senyora Carmeta.

- Es va estar debatent si donar suport o no a la manifestació del 28ª.

- L’1 de Maig hi ha una manifestació alternativa que anirà des de Sants fins 
a Jardinets de Gràcia.

- S’està treballant contra la privatització d’Agbar.

- Al C/ Provença 240 hi ha un nou espai okupat.

- Poblenou duu a terme una campanya d’assenyalament de cases buides i 
tancades.

- Es vol tornar a okupar la plaça Catalunya del  12 al 15 de Maig. Se li 
proposa a l’espai de coordinació posar una parada amb informació sobre els 
bancs, la sanitat, informacions sobre els barris, etcètera…D’altra banda es 
planteja fer una assemblea general per la tarda nit i el dia 12 de Maig fer 
una manifestació.

- La pròxima trobada de l’espai de coordinació es farà al Poble Nou el dia 7 
de Juny.

->TORN DE PARAULES<-

- En aquestes dates són les festes de primavera i ens veurem minvats de 
forces. Potser és millor centrar-se a Sant Andreu. Es debat sobre el tema i es 
decideix donar suport a les Festes de primavera i sortir amb pancarta  a la 
cercavila per fomentar i donar suport a pl. Catalunya.



- Fer una crida als diversos col·lectius  per l’acció del dia 10,es dirà a 
l’assemblea del CSO.

2. El pròxim dissabte 4 de Maig a les 11h a la pl. ORfila es farà la 
presentació amb Xerrada del PTAC. Es necessitarà el megàfon de 
l’assemblea per poder fer l’acte. S’obriren les portes per primer cop el 
dilluns 6 de Maig. Es passa díptic, el cartell de la xerrada i els diferents 
cartells  per anunciar el PTAC. També es demanen diners per cobrir el cost 
de les fotocòpies i per posar al telèfon pel funcionament del PTAC; 
l’assemblea aprova cobrir els costos i difondre la informació.

3. El pròxim dissabte 11 de Maig es farà una paellada als Jardinets de Can 
Fabra per a poder rescatar fons per les persones encausades a la vaga del 
29 de Març de l’any passat. El dinar començarà a les 14:30h, es demana 
ajuda per preparar el dinar i participació.

El dia 5 de juny es realitzarà el primer judici de les persones encausades, 
són 3 persones citades i se’ls demana 7 anys de presó.

D’altre banda el grup de suport demana  per les festes de primavera el 
megàfon per poder fer la ruta històrica per Sant Andreu.

4. Hi ha moltes convocatòries alhora importants, és el segon cop que 
s’enredereix  una acció al Vall d’Hebró per coincidir amb altres accions 
grans. Per això es proposa des de la FAVB que sigui aquesta seu un lloc on 
coordinar les diferents accions.

5. TORN OBERT DE PARAULES

- El pròxim 9 de Maig hi ha Vaga d’Ensenyament.

- Dimarts passat es van fer 3 pancartes per l’! de Maig i estan penjades per 
Sant Andreu.

- La manifestació del 28 A es va desconvocar abans d’entrar al Parc de la 
Ciutadella…..curiós final que no fa gaire bona olor. En aquella manifestació 
es van repartir octavetes amb l’eslògan JUNTES PODEM!! Per intentar aturar 
els pressupostos, però no se sap l’origen d’aquesta organització.


