
ACTA ASSEMBLEA SANT ANDREU INDIGNAT DIMARTS 15 D’OCTUBRE 2013

Assistents: 11 persones+cadires+megàfon+pancarta del ptac+punt informatiu

Ordre del dia:
1. FIRA D’ECONOMIA SOLIDÀRIA (FESC) 26 i 27 d’Octubre
2. Proposta del PTAC per a la Festa Major
3. Mercat d’intercanvi
4. Informacions i torn obert

1. FESC: L’assemblea compartirà una taula dins la fira amb Trocandreu. 
Propostes per fer a la fira:

-xerrada sobre l’hort i els seu funcionament. Possible escrit
-el PTAC deixarà díptics
-proposta de fer el dissabte pel matí taller de flors de Bach
-es recollirà informació del wordpress i s’editarà un full per difondre.

Cal fer els torns de permanencia que es faran el dimarts vinent a les 20:00 a la 
Gordi.

2. Proposta PTAC: Farem el pregó alternatiu de la Festa Major que tindrà lloc el 
diumenge 1 de Desembre immediatament després que s’acabi l’oficial. Després 
anirem juntament amb diables a la cercavila i tots els grups que es volguin 
afegir. Des del PTAC coordinarem totes aquelles reivindicacions i/o aportacions 
que es facin tant des de l’assemblea com des d’altres grups del barri amb els 
qui estem en contacte. El pregó ha de ser de totes. També restem obertes a 
propostes si volem canviar el format per no repetir el de l’any passat.

3. Mercat d’intercanvi: Es vol fer regularment un mercat d’intercanvi que mantingui 
una mica viva l’assemblea. El proper el fem també el diumenge 1 de desembre 
juntament amb Trocandreu. Anirem veient com muntar-lo.

4. Informacions:
- Dimecres 16 d’Octubre a les 19h a l’Aula Magna de la Universitat de 
Barcelona (Plaça Universitat), Presentació del Llibre (Editorial Icària)
¿Por qué no debemos pagar la deuda? Plataforma Auditoría Ciudadana de la 
Deuda
-vaga de fam del noi de Madrid: 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=KyyR7ncJfQY
-informació sobre com va el grup del PTAC: van venint casos. Cada cop més 
d’habitatge. Treballarem amb la PAH i potser caldrà que s’impliqui més gent.
-parlem de l’Harmonia. En quin moment estem? Ens informarem
-procés constituent (per qui l’interessi): 16 de novembre assemblea 
descentralitzada, 30 de novembre accions descentralitzades de desobediència 
civil decidides a les assemblees del 16 de Novembre.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=KyyR7ncJfQY

