
ACTA 21/12/2011 – VALORACIONS.

 Lectura de l'acta anterior 14/12/2011

 Valoració de l'ocupació del CAP:
(Inciso → Veïns Can Calders i veïns Falguera han firmat el text de Tancament del CAP).
-OBJECTIUS.
Els objectius no es van articular bé, s'hauria d'haber confeccionat més grups de treball, sòlids, per treballar
acuradament i amb sentit. Perquè sigui més vàlid a l'hora d'encarar les coses. En resum, no teniem uns
objectius clars i ben definits.
En un principi un dels objectius era la difusió de les retallades, que en el cas de sanitat, tot hi que sabíem
que segurament no es reobriríen les urgències, l'intenció era denunciar la situació per concienciar de cara a
les pròximes sorpreses. Ha faltat més difusió dels mateixos objectius.
-PERSONAL.
Valoració positiva, però ha faltat treballar més amb el personal de l'ambulatori. Per pròximes accions
s'hauria d'intentar parlar i relacionar-se molt més amb els professionals.
Des del primer dia s'hauria d'haber parlat amb un representant del centre per intercanviar opinions, etc. S'ha
deixat passar i no em fet un treball intens de sensibilització. Hi ha hagut moments en què haguéssim pogut
evitar prejudicis d'altres, actuant diferent. Però voliem aglutinar tanta gent que se'ns va escapar una mica de
les mans. En definitiva, no vam sapiguer explicar o transmetre bé les nostres intensions. Hagués estat bò
forjar una relació amb el personal que no va ser-hi.
Per altra banda, les hores que freqüentàvem l'espai, només hi havia algun administratiu, personal de
seguretat o neteja.. les poques relacions amb professionals es van donar però van ser molt improvitzades.
Es podría haber fet diferent, però cal destacar que va haber-hi treballadors del centre, doctors, infermeres i
conductors d'ambulàncies que van participar a les assemblees i van fer aportacions molt interessants, així
com donar-nos a conèixer la seva situació per conèixer millor l'abast que estant tenint les retallades.
-ORGANITZACIÓ GENERAL.
De tots els aspectes a tractar, és potser el punt en el que millor s'ha actuat. Van ser 30 dies molt intensos
que es van perllongar a 45.
És molt important l'experiència que s'ha extret d'aquesta ocupació amb un caire aglutinador. D'això
n'aprendrem i així actuarem millor d'ara en endevant. Ha sigut com una pràctica inèdita.
-DIFUSIÓ.
Se n'ha fet, però poc. Hauríem hagut d'insistir més.
És cert que se n'ha assabentat molta més gent de la que pensem, però el passotisme de la població era
inevitable. Va faltar organització en grups per portar endevant les bones idees de difusió que van sortir però
que no es van dur a terme.
El Sant Feliu Respon és potser l'acció més “afectiva” de difusió.
Si més no, les nostres accions van servir com element movilitzador de les accions posteriors. Tanmateix, en
el CAP es van fer xerrades, debats, intercanvi d'idees i de lluites.. trobades amb gent de les poblacions del
voltant.. enriquiment personal en definitiva.
-CONTINUITAT.
Va haber-hi continuitat al principi però de cara el final va haber-hi desgast i decadència. De totes maneres
es va continuar fins el final, però no es va tirar per la vía aglutinadora sinò desgastadora. Tot i així vam durar
molt!

 Valoració de la Manifestació 18D:
Positiva. Primer perquè es va fer la manifestació que intentava aglutinar els pobles del Baix, que era algo
molt important. L'organització de l'acció va estar força bé tenint en compte la falta de mitjans.
En quant a assistència de gent entre 300-400 persones, que comarcalment no és molt, però tenint en
compte que jugava el Barça i no hi havia antecedents d'accions a nivell del Baix, es un número satisfactori.
Per aquí es comença.
Al final, va fallar potser la intenció de fer una assemblea amb tanta gent, que s'hauria d'haver fet en
comissions de treball prèviament, no després de la manifestació i amb el cansament. S'ha de decidir en
grups petits, a nivell de barris, etc.

Altres temes: espai per pròximes assemblees.

VALORACIÓ GENERAL:
S'han comès errors però per falta d'experiència i d'estar curtits. En general positiu.
Els canvis socials es basen en els fracassos i molt puntualment es consegueixen les reivindicacions. I això
és el que ens falta: no cansar-nos. Insistir i no parar, com diu Punset. Perquè abans potser es trigàven mil
anys en canviar les coses, però ara amb les noves tecnologíes es triguen mil dies.


