
Acta Indignat Sant Feliu – 22.02.2012

1- Valoracions:
• Xerrades Olorda
• Manifestació 19F Reforma Laboral
• Acció CIU Reforma Laboral

2-Banc d'aliments
3- Jornada Documental
4- Arxiu històric
5- Setmana de lluita
6-Altres

1- Xerrades Olorda: es valoren molt positivament. Els tres grups amb els que es van realitzar eren 
molt diferents, però les dinàmiques van donar bon resultat. A les professores els hi va agradar molt. 
Es planteja presentar-ho a altres centres de cara al curs que be, elaborant un dossier amb diferents 
dinàmiques amb les que puguem treballar, tot preparant-ho amb més temps.

Manifestació 19F Reforma Laboral: hi havia molta gent en els tres blocs, es valora positivament que 
al bloc alternatiu hi hagués tanta gent.

Acció CIU Reforma Laboral: es valora positivament. La gent del carrer era receptiva al missatge. 
Van falta octavetes, i que estiguessin també escrites en castellà. Érem 9 persones en total, i una altre 
persona que es va afegir en l'últim moment ens va demanar que si fèiem alguna més que l'aviséssim.
Pensem en fer més accions, tot ampliant el focus d'acció i els temes: sanitat, educació, temes 
locals...

2- Ens hem ficat en contacte i queda per concretar un dia per anar als dos bancs d'aliments. Havíem 
d'haver anat aquesta setmana però per falta de temps, les persones que es van comprometre no han 
pogut.

3- Es reparteixen les tasques:
– una persona fa la instància per demanar l'espai amb les hores que estarem.
– Una persona s'informa sobre el tema tècnic (so, projector...)
– Dues persones s'encarreguen del sopar.
– Una persona s'encarrega de comprar la beguda.
– Passem la jornada del dia 9/03 al dia 16/03 perquè puguem assistir més persones de 

l'assemblea.

4- Per anar a visitar l'arxiu històric preguntarem al contacte de l'arxiu que ens digui quins dies li van 
millor per anar-hi, i a partir d'aquí ens organitzem.
S'han recollit alguns cartells per començar a preparar el material que volem donar.

5- Des de Sant Feliu ens unim a les diferents accions que es faran la següent setmana, convocades 
per treballadores i treballadors de TMB, Educació Secundaria i  Trobada Sanitat durant aquesta 
setmana. Hem fet un quadre per tal d'organitzar la setmana de lluita.
Fem cartell del CAP i de les accions de tota la setmana. L'assemblea de la setmana vinent es farà al 
CAP El Pla, coincidint amb l'ocupació. 



25 i 26 de febrer Dilluns 27 Dimarts 28 Dimercres 29 Dijous 1
Penjar cartells de 
les jornades de 
lluita i de la 
ocupació del CAP.
Fer difussió 
intensa per 
internet, boca-
orella...

8:00 Piquet 
informatiu a 
l'estació de Renfe 
de St. Feliu
( Hi ha 2 persones, 
que després van a 
l'assemblea de 
Bcn)

9:00 Assemblea a 
Plaça Espanya

16:30 Assemblea a 
Plaça Espanya.

9:00 Assemblea a 
Plaça Espanya

16:30 Assemblea a 
Plaça Espanya.

19:00 
Concentració al 
CAP el Plà i 
ocupació
 ( Ocupació 
simultania a la 
resta de 
Catalunya)

9:00 Assemblea a 
Plaça Espanya

9:00 Columna de 
Sans cap a la mani
10:30 La columna 
passa per plaça 
espanya.
12:30 
Manifestació 
Unitaria a Plaça 
Universitat

16:30 Assemblea a 
Plaça Espanya.

9:00 Assemblea a 
Plaça Espanya

16:30 Assemblea a 
Plaça Espanya.

TMB: vaga de treballadors i treballadores, recolzada per usuàries i usuaris (27-02/1-03).
Convoquen a la gent a que vagi a Plaça Espanya, coincidint amb el congres mundial de mobils que 
es celebra aquells dies. Faran assemblea cada dia a les 9h i a les 16.30h. Fan una crida perquè Plaça 
Espanya es converteixi en Plaça Catalunya. Ha sortit un diari que es diu “atuTMBetretallen” que es 
comença a repartir avui. Una persona de l'assemblea anirà a recollir a Bcn uns quants per poder-los 
repartir també a Sant Feliu.

Sanitat: Des de la Trobada de Sanitat convoquen a totes les assemblees de Catalunya a fer diferents 
accions durant aquesta setmana. 

– 27F faran piquets informatius a diferents parades de bus i metro per informar i sensibilitzar 
sobre la vaga.

– 28F ocupacions/tancades en CAPs, hospitals, centres de salut d'arreu de Catalunya.
– 29F columnes “Marea Blanca” des de diferents punts per arribar a la manifestació 

d'educació a Plaça Universitat. Des de diferents punts sortiran blocs que s'ajuntaràn a les 10h 
a Sants, a les 11h a Plaça Espanya i a les 12h a plaça Universitat. Hi han unes altres 
columnes que arribaran directament a Universitat.

Educació: vaga el dia 29F, amb manifestació a les 12.30h a Plaça Universitat, a la que s'han afegit 
Sanitat, TMB i altres col.lectius en lluita, per tal d'unir forces.

6 - Hi ha una Plataforma Afectats per la Hipoteca a l'Hospitalet. Demà fan assemblea dirigida 
a les persones que tenen problemes amb la hipoteca. Estar atentes per la propera assemblea, 
fer difusió aquí i que les persones de Sant Feliu que estiguin en aquesta situació puguin 
dirigir-se allà.
- Ha arribat un vídeo al correu sobre les despeses en Sanitat, prenent com a exemple alguns 
CAPs i hospitals, on expliquen molt detalladament en què i com s'han gastat els diners. És 
un vídeo que ha fet un diari que es diu “cafeambllet” i que portem temps denunciant aquesta 
situació. Es comenta que seria interessant passar-ho a la Plaça de la Vila quan fes millor 
temps.
- Ha escrit un col.lectiu que realitzen documentals sobre moviments socials 
(transformafilms.org) que van gravar durant l'acampada, fent entrevistes a determinades 



persones. Volen fer la comparació d'un any desprès del 15M, i han demanat si poden venir a 
entrevistar a les persones que van entrevistar en aquell moment, per veure com ha 
evolucionat el moviment.

– - S'han demanat 500 exemplars de la publicació “Reveleu-vos” que sortirà el 15 de març. El 
tema de la publicació és l'autogestió.

PROPERA ASSEMBLEA DIMARTS 28 FEBRER CAP EL Pla.

– Ordre del dia:
- Comunicat Sanitat
- Manifestació 29F (realització de pancarta + cartells)
- Informació 15M StFeliu.
- Proposta acció.


