
Acte assemblea 5 desembre 2012. 
 
Ordre del dia: 
  

- Prèvies 
- Jornada de reflexió d’assemblees de barri. 
- Funcionament de comissions 
- Altres 

 
1. Jornada de reflexió de barris 
 

Unes companyes de l’assemblea van assistir a la jornada el dissabte 1 decembre a la 
casa de la Solidaritat de Gràcia on hi van participar 13 barris. 
Ens expliquen que es van crear grups de treball per du a terme les propostes que els 
mateixos barris havien fet arribar en aquesta reunió. Inicialment es va realitzar una 
primera tria de les propostes i van sortir: 
  

- Manifestació el dia 16 de maig 
- Dur a terme una vaga general de cara a l’octubre del 2013 
- Grup de treball per la sanitat pública 
- Grup de treball en contra dels bancs 
- Grup tècnic-comunicació 

 
D’aquestes opcions es va fer una segona tria i finalment van quedar com a propostes 
que es duran a terme i es posarà a treballar desde ja:  
 

- Grup de sanitat 
- Grup contra bancs 
- Grup tècnic-comunicació 

 
Gent de l’assemblea va participar en el grup de treball de sanitat i ens expliquen com 
va anar el debat del grup de treball i les propostes que es van fer. Es va dividir la lluita 
per la sanitat en tres fases ben definides.  
 
La fase 1 seria fer unes jornades de formació interna de totes les assemblees per tal 
de saber que signifiquen les retallades i per tenir arguments forts davant qualsevol 
pregunta sobre les retallades en sanitat.  
 
La fase 2 seria el període de difusió màxima a tots els ciutadans sobre el grup de 
treball i la importància de les retallades sanitàries. 
 
La fase 3 proposà una setmana de lluita per la sanitat pública. 
 
Ens comenten que es treballarà amb tots els col·lectius que estan ja treballant per una 
sanitat pública.  
 
Cap al febrer hi hauria una jornada per connectar les lluites dels col·lectius i per 
reflexionar sobre les retallades. 
 



Se’ns explica la idea de crear un personatge que es coli pels hospitals i caps i 
escenifiqui la privatització dels hospitals i les retallades. 
 
En aquest sentit el dijous dia 6 de desembre hi ha convocada una reunió del grup de 
treball de sanitat a les 18h al vestíbul de l’hospital de Sant Pau, en lluita i tancats des 
de fa una setmana. Es fa una crida a totes perquè hi participin i gent que tingui 
coneixements de la lluita en sanitat. 
 
Es va parlar del grup de treball en contra de la banca i la necessitat de fer una acció 
coordinada el dia que l’Estat Espanyol sigui rescatat per la unió Europea. 
 
Un company de l’assemblea proposa fer una comparació entre els diners que rebran 
els bancs del rescat amb el pressupost de sanitat. Per exemple que els diners que 
rebrà Bankia supera deu vegades el pressupost total destinat a sanitat. I que les 
retallades socials només han servit per pagar els interessos del deute extern. 
 
Es comenta en el sentit de la lluita de sanitat que altres hospitals seguiran l’exemple de 
Sant Pau i faran mobilitzacions  pel dia 12 de desembre. Es comenta que és una lluita 
transversal es a dir que a l’hospital de Sant Pau s’estan fent xerrades de múltiples 
lluites (telefònica, TMB etc) 
 
 

2. Funcionament de les comissions de l’assemblea. 
  

Es comenta la necessitat de fer unes jornades de debat intern on es reflexioni i es 
reorganitzin les comissions per tal de que funcionin ja que actualment quasi totes no 
van endavant. 
 
La companya encarregada de reenviar els mails que arriben a l’assemblea diu que és 
un esforç molt gran per fer ella sola i que demanava suport per fer-ho. S’ha quedat en 
que la comissió de difusió realitzarà un protocol per tant de saber quins mails s’han de 
reenviar i quins no.  
 
Queda palès que hi ha determinats mails que col·lapsen el mail de l’assemblea i les 
comissions com els mails de Coordinación Estatal, odo i tomalaplaza. 
 
Una companya es proposa per substituir a la persona que s’encarregava de fer 
aquesta funció durant aquesta setmana. 
 

3. Altres 
 
L’assemblea de la setmana vinent si Sant Pau segueix en lluita i tancats la assemblea 
es realitzarà altre cop en el vestíbul de l’hospital. Carrer Sant Quintí  


