
Acta Assemblea Sant Antoni 26/10/2011 19h
Ens trobaràs als carrers i a 

https://n-1.cc/pg/groups/234389/assemblea-sant-antoni/

- S'aprova l'acta de l'assemblea de la setmana anterior.

- Es proposa passar a fer l'assemblea els diumenges a les 12h del matí ara que ve el fred. Es farà un 
sondeig per Internet per tenir mes opinions perquè no s'ha pogut consensuar el dia i l'hora.

- S'aprova publicar i enviar el text de la moratòria a tothom i totadon de l'assemblea per decidir, la 
setmana vinent, si l'Assemblea de Sant Antoni s'adhereix com a tal o no.

- Des de la Comissió de Comunicació s'informa sobre el Projecte Propongo, VirtualPol i la xarxa 
Delibera. S'acorda no registrar-se com assemblea degut a les condicions que s'han d'acceptar en el 
registre. Les de Propongo afecten a la sobirania de l'assemblea a causa d'haver d'acceptar com a 
únics tribunals vàlids als de Madrid; les de VirtualPol són exclusives i no inclusives per a 
connexions Wi-fi, Banda Ampla Mòbil o LAN; Delibera és d'una empresa privada que dóna servei 
fins i tot a la Diputació de Barcelona.

- Respecte al Grup associacions, espais, ONCE, s'acorda plantejar-se el tema a llarg termini 
(aproximadament un any), donant inici a un projecte seriós i estudiat, sense tancar-nos a res, i 
incentivant la participació dels veïns i associacions del barri. Quan es parla de no tancar-se a res és 
estar obert a negociacions sense descartar ocupar un espai públic si l'administració desatén les 
demandes que se li facin.

- La Comissió de difusió proposa donar-nos a conèixer al barri participant en les festes de Sant 
Antoni. Per aquestes festes s'acorda instal·lar un punt d'informació fix, fer una xerrada, una 
assemblea i activitats infantils. Totes aquestes activitats es realitzaran els dos diumenges i dimecres 
tarda (dins dels deu dies de durada de les festes), intentant coincidir amb el vermut i el ball de la 
gent gran. També es vendran llibres, samarretes i xapes per a la caixa de resistència.
- S'accepta la proposta de publicar articles en revistes del barri.

-La xarxa de suport mutu. Rebrem un sms de la XSM indicant-nos el lloc, el dia i l'hora de 
l'operació que podrem difondre a voluntat.
 
-Es va parlar de la mala organització de l'assemblea durant mitja hora. Un cop acabada l'assemblea, 
un grup va decidir fer una d'extraordinària per organitzar-la millor; no sabem el dia ni l'hora de la 
reunió, perquè es va decidir entre ells.

 - No s'ha tractat el punt del ordre del dia “Què ens preocupa?”. Hi ha persones que volen parlar 
d'aquest tema. Es parlarà en les properes assemblees.


