
Assemblea Indigna't Sant Feliu 30/11/2011

1- Sanitat

2- Temes locals.

3- Espai

4- Arxiu històric 

5- Passi documentals

6- Deute 

8- Altres

1-  Ens arriba la següent informació: Plataforma “D'empeus per la salut”  proposa presenta una “Iniciativa

Penal Popular” demanda social col·lectiva per via penal contra els responsables amb “nom i cognoms” de les

Retallades en Sanitat.

3 /12 - Trobada Catalana 15M a Sabadell. ---15 / 12 -  Acte-debat organitzat per l’associació CAPS (centre

d’anàlisi i programes sanitaris) i altres col·lectius de lluita contra les retallades: FOCAPS, Dempeus per la

salut, Plataforma prou retallades. Es presentarà l’informe: “Per un millor sistema sanitari públic”. Faran

aquest acte-crítica com a motiu dels 25 anys de la Llei General de Sanitat.

CAP El Pla.

Es valora que desde l'assemblea 15M hem de treballar també el tema del CAP: plantejar el paper del 15M en

la Plataforma veïnes i veïns. 

Es proposa canviar la metodologia de l'ocupació, canviant el tipus d'accions perquè siguin més visibles.

S'acorda portar propostes a la propera assemblea del CAP, i una persona s'ofereix per realitzar un calendari

d'accions més visibles i concretes.

2- Surten vàries propostes per treballar diferents temes a Sant Feliu:

– sous polítics : difusió amb cartells

– banc d'aliments públic : recopilar informació i elaborar contingut

S'aproba. Dues persones s'ofereixen per treballar-ho.

 

Es proposa també fer accions de desobediència als transports públics. S'aproba. 

3- S'ha fet una instància a l'ajuntament demanant un espai. Encara no tenim resposta.

4- Volen recopilar tot el material que s'ha generat des de el 15M a Sant Feliu. S'acorda que vinguin a

l'assemblea del 14/12 per explicar-nos com ho faran, les condicions, etc..

Dues persones s'ofereixen per recopilar tot el material i decidir en assemblea què volem donar. 

Es comenta el vigilar amb el tema de les fotografies, per si algú no vol sortir.

5- A partir de la proposta sorgida desde l'assemblea del CAP, de fer passes de documentals, sorgeix la idea de

fer una jornada de “videoactius”, on durant tot el dia s'estiguin projectant documentals.

Surten dues persones que s'encarreguen de crear una trama en relació als temes dels documentals.

Una persona es ficarà en contacte amb el Cinebaix per si es pot fer allà.

6- Ha arribat una proposta des de un grup de treball de Bcn que analitza el deute per comprobar quina part és

legítima i quina no. Volen fer una formació sobre el tema i ens proposen venir a l'assemblea per explicar-nos

els conceptes bàsics de deute/legitimitat/auditoria . Acordem que vinguin la propera (7/12).   El 17D fan una

formació a BCN des de la Campanya Auditoria del Deute Espanyol. 

7-  Fet a Sant Feliu: s'acorda canviar la forma de contacte que s'ha establert des de el principi (telèfon) i que

sigui més directa.

- Medis difusió internet: s'han recopilat totes les contrasenyes, a la propera assemblea es parla de si es

canvien o no. També de com gestionem les diferents contes de correu, bloc, tweeter, facebook...


