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ASSEMBLEA ORDINÀRIA D’ASSOCIATS I SIMPATITZANTS  
16 DE DESEMBRE DE 2022 – 19.30 h 
Sala d’actes del CC de Cotxeres de Sants 
 

RESUM DE LA SESSIÓ 

 
Ordre del dia: 

1. Benvinguda 

2. Aportacions econòmiques 

3. Actes fets i previstos 

4. Campanya “precarietat de rodalies” 

5. Reflexions sobre el Consell d’Assemblees de Base (CAB) 

6. Llista Cívica 

7. Torn obert 

 

Assistència: 24 persones 
 

Desenvolupament de la sessió i acords: 

 

El Coordinador obre la sessió convidant a tothom a expressar les opinions i inquietuds. 
 

Seguidament, la tresorera de la territorial, facilita els detalls que es mostren a la diapositiva sobre 
les diferents quantitats econòmiques que es proposen assignar si l’assemblea així ho considera. 
Per majoria absoluta queden aprovades les diferents aportacions econòmiques que es faran 
arribar a Octuvre, Irídia, Alerta Solidària, Mèdia.Cat i Can Vies. 

 

Sense entrar en detall, es citen tots els actes que s’han convocat des de l’Assemblea en els quals, 
SMxI sempre ha estat present aportant pancartes, bànners i fulletons.  
Es posa especial èmfasi en l’assemblea de barri que es va celebrar el 4 de desembre, ja que, 
havent estat promoguda per SMxI, es va convidar a diferents entitats i associacions a participar-hi 
i va tenir un ressò prou important ja que, finalment, hi van participar 17 representants. Com a 
conclusions acordades i que es comenten són: 
- La recuperació de la coordinació entre entitats i associacions per fer un treball comú. 

- Aconseguir un “espai de barri independentista” dinamitzador de debats i accions. 

- Promoure l’organització d’un grup de treball per denunciar la precarietat de ls rodalies. 

 

Continuant amb el tema de rodalies, es valora com molt adient la constitució d’un grup de treball i 
es demanaran voluntaris per a la seva formació.  
Del debat extens que s’ha generat, han sorgit altres temes prou interessants i importants dels 
quals també s’acorda de participar o promoure segons cada cas: la vaga de metges del 27 i 28 de 
gener, la situació de la sanitat en general, l’abusiu cost de l’energia i també s’ha acabat citant la 
situació del sistema educatiu. 

S’ha acordat d’enviar un escrit demanant que l’Assemblea entomi aquests temes i activi la seva 
capacitat de mobilització per denunciar les precarietats que es pateixen i per promoure una actitud 
de lluita. Aquest escrit també caldrà enviar-lo al Barcelonès i a la resta d’assemblees de base. 
L’objectiu de l’escrit és generar un estat de debat rellevant de manera que susciti canvis en la 
política dels governs català i espanyol. 
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Pel que fa a la vaga de metges, es demanarà a “Sanitaris per la República” en què hi podem 
col·laborar. 

 

Passant al següent punt, s’explica què és el CAB i es comenten les valoracions personals de les 
dues persones que hi van assistir. 
El Consell es va celebrar el 26 de novembre a Mollerussa. 
S’informa que les conclusions finals no estaran disponibles fins d’aquí a un mes. 
De les valoracions personals, es destaca que cal millorar força el sistema d’organització, ja que no 
facilita el debat (objectiu principal del CAB) que hauria de generar idees de cara al pròxim full de 
ruta. 
Es comenta que un altre tipus de model organitzatiu que fomentés el debat previ, a la trobada 
presencial serviria per aprofundir en unes poques propostes que, de cara a l’AGO, podria facilitar 
moltes esmenes i també seria més àgil. 

 

El darrer punt és la “Llista Cívica”. Sols es comenta la feina feta pel grup promotor que està 
constituït per diversos membres de la nostra territorial i alguna persona més d’altres AB.  
Aquest grup ha elaborat un document de treball o punt de partida que s’ha distribuït tant al 
Secretariat Nacional com a totes les assemblees territorials de Catalunya. 
L’objectiu és impulsar una agrupació de l’electors que fomentin la regeneració política, respectin el 
codi ètic i que assumeixin l’estratègia política amb la mirada posada a la República. 

 

L'assemblea s'acaba a les 21 hores i, amb motiu de ser la darrera del 2022, es fa un brindis per 
encoratjar-nos i desitjar-nos el millor per l'any vinent. 

________________________ 

 
 

  

 


