
Acta Assemblea Sarrià-Sant Gervasi (09/06/2011) 

Comença l’assemblea a les 20.30. Ens hem canviat d’ubicació perquè a la Plaça de la Vila hi 

havia un acte de la Volta Ciclista a Catalunya i hem passat a la Plaça de Sarrià. 

1. Aprovació de l’ordre del dia: l’ordre del dia s’aprova. 

2. Metodologia:  

a. Durada de l’assemblea: hi ha opinions dividides sobre la durada màxima de 

l’assemblea. Hi ha una mica més de vots a favor de limitar-ho a una hora i 

mitja però es considera que cal arribar a certs consensos quan l’assemblea 

està dividida. 

b. Es presenten els càrrecs: moderador, prendre acta i torns de paraula. Cada 

setmana aquests càrrecs roten i surten de la comissió de preparació de 

l’assemblea que, com ja es va acordar, és rotativa. 

c. Moderador: el moderador és l’únic que pot obrir torns de votació. 

d. El moderador té certa llibertat per gestionar els torns de paraula i la durada de 

les intervencions i tallar debats si s’està entrant en “bucles”. 

Es comenta que cal acordar com gestionar les votacions. Per majoria simple o per majoria 

visible. Cal que la comissió de preparació de l’assemblea hi pensi una mica. 

3. Comissions: 

a. Coordinació amb Plaça de Catalunya:  

i. Definició: informaran de què està passant a Pl. Catalunya i als altres 

barris de Barcelona. Van anar a la trobada de barris i pobles del 

dissabte a Pl. Catalunya. Propostes: 

1. 11 de juny cassolada a tots els barris davant l’ajuntament. Això 

a BCN ha canviat fins el dia 1 de juliol. 

2. 14 de juny: jornada prèvia a l’aprovació de pressupostos. 

Proposta de cassolada a tots els barris a convenir l’hora. 

3. 15 de juny: es vol bloquejar el Parlament acampant la nit abans 

i tancant l’entrada. Es vol que les assemblees de barris i pobles 

estiguin representades. 

4. 17 de juny: jornades d’accions de difusió de la manifestació del 

dia 19. 

5. 19 de juny: manifestació a Pl. Catalunya a les 17 hores. Des de 

cada barri es marxarà conjuntament per arribar.  La comissió 

d’educació sortirà dues hores abans davant del Departament 

d’Educació. La idea és si Sarrià-Sant Gervasi es pot sumar. 

ii. Accions proposades des d’altres barris: 

1. A St. Andreu es talla cada setmana la Meridiana davant d’un 

CAP. 

2. A Gràcia hi ha un punt d’informació molt permanent. 

3. A Barceloneta van proposar un hashtag “assbarris” per 

aglutinar el moviment. 

4. S’estan intentant coordinar les assemblees a nivell informàtic. 



iii. Des de la comissió es van plantejar la coordinació entre les comissions. 

Creuen que utilitzant el correu ja serà suficient, de manera que 

aquests actes passin a la comissió d’acció abans de l’assemblea i es 

proposin directament. 

S’ACORDA fer una cassolada contra l’aprovació dels pressupostos el dia 14 a les 20 hores a la 

Plaça de la Vila. 

S’ACORDA que la gent de l’Assemblea que participi a l’acampada davant del Parlament ho faci 

de manera conjunta i amb pancartes de l’assemblea. 

La comissió d’acció proposarà a la següent assemblea propostes per la difusió descentralitzada 

del dia 17. 

S’ACORDA que el dia 19 quedarem a les 15 hores davant del Departament d’Educació per anar 

baixant plegats a la Plaça de Catalunya a la manifestació conjunta. 

b. Comissió difusió: 

i. Definició: informar a la gent del barri perquè coneguin la tasca de 

l’assemblea. La comissió ha d’estar coordinada amb acció i amb 

continguts. 

ii. Propostes: 

1. Fer una cassolada des de casa un dia a la setmana 

2. Que es portin llençols a les assemblees per fer cartells. 

3. Han fet urnes que es distribuiran pel barri perquè la gent pugui 

participar fent propostes constructives. 

4. Que tothom porti cassoles a les assemblees i s’impliqui en el 

repartiment del material de difusió. 

5. Cal que les comissions es creïn un mail específic. 

6. Tothom pot enviar fotos dels balcons, etc. Que es penjaran en 

els materials de difusió. 

7. Es recorden els diferents canals de difusió (blog, facebook, 

twitter, direcció de correu electrònic, etc.) 

S’ACORDA fer una cassolada mòbil i no ampliar a un segon dia de cassolada. La comissió 

d’activitats treballarà com fer-ho. 

c. Comissió de continguts: 

i. Definició: Es treballarà a dos nivells: temes de llarg recorregut i 

propostes que podem fer ja. S’han decidit treballar en tres camps: 

1. Participació política: estudiar quins canals tenim de 

participació política? Els fem servir? Per què? En podem crear 

de millors? 

2. Democràcia econòmica: treballar per portar la democràcia al 

camp econòmic (consum, distribució, finances, etc.) 

3. Potenciar el teixit associatiu del barri i la seva tasca. Aconseguir 

que les associacions s’adhereixin a l’assemblea. 



Proposta de solidaritzar-nos amb València. 

El tema de la prohibició de la pobresa es baixa a la comissió de continguts. 

S’ACORDEN els següents eixos estratègics: democràcia participativa, democràcia econòmica i 

associacionisme. 

ii. Propostes concretes: 

1. Revelar-nos contra les comissions vinculades als benefici. Les 

comissions van créixer l’any passat el doble que l’IPC. El 60-

70% dels seus ingressos vénen d’aquí. 

2. Augmentar el nombre de transaccions de pagaments en 

efectiu. Per una banda, comprar en targeta deixa rastre i dóna 

eines per fer estratègies de foment del consum. Els punts 

Estrella i similars computen com a interessos. Quan es paga en 

targeta, una part va al banc de la “màquina” i l’altre al banc de 

la targeta. 

3. Qui tingui dipòsits que els posi a les finances ètiques. Els bancs 

comercials només tenen en compte la variable del benefici 

econòmic sense tenir en compte el seu impacte social 

Es proposa un espai de temps a parlar d’aquest tema en la propera assemblea. Ens poden 

passar l’enllaç d’un documental sobre Triodos Bank. Hi ha qui diu que és millor fer-ho fora de 

l’àmbit de l’assemblea. S’ACORDA que així sigui. El correu de la comissió és 

sarriacontinguts@gmail.com  

d. Comissió d’acció i activitats:  

i. Definició: organitzem i posem en pràctica les propostes aprovades per 

l’assemblea i guiades per continguts o altres comissions. 

ii. Volen fer una reunió conjunta amb difusió tal i com es va fer amb 

continguts (no va ser una reunió conjunta però hi va anar un 

representant de la comissió). 

iii. Demanen a la gent que tingui ganes de participar que s’hi sumi i s’hi 

apunti. acciosarriastgervasi@gmail.com  

iv. Volen madurar més les accions i anar més a poc a poc. 

v. Parlen que més endavant poden necessitar diners i que cal començar a 

parlar com es gestionarà això. 

Una intervenció des de la comissió de coordinació amb Plaça de Catalunya diu que cal seguir 

treballant la coordinació amb aquesta comissió. 

Es proposa que Acció i Difusió es fusionin. Es decideix que ho parlaran entre ells. 

e. Preparació de l’assemblea: elaborar l’ordre del dia i organitzar i fer arribar a les 

comissions les propostes que els siguin “pròpies”. Fer pedagogia de 

l’assemblea perquè tothom se senti representat i anar-la dinamitzant. 

f. Propostes: 



i. Intentar establir un ordre de reunió de les comissions. La primera 

comissió que s’hauria de reunir és Coordinació amb Pl. de Catalunya i 

que la comissió de Preparació sigui la última. 

ii. Intentar potenciar que la gent faci comentaris sobre el funcionament 

de l’assemblea per si ha de marxar abans. 

4. Proposta de propera assemblea dijous a les 20 hores a la Plaça  Frederic Soler (prop del 

FGC Putxet). S’aprova. La gent de Sant Gervasi mirarà d’aconseguir un punt de llum. 

S’ACORDA que hi ha haurà dos llocs de reunió i s’anirà alternant entre la Plaça de la 

Vila i la Plaça Frederic Soler.  

 

5. Torn obert de paraula: 

Carles: S’hauria de fer un treball sobre com enfortir aquesta assemblea i pensar en dividir-nos 

en el futur. Cal fer-ho en calma. 

Oriol: Cal començar a pensar en el “parón” estiuenc i com gestionar-lo. Proposta de fer una 

trobada més lúdica per enfortir la relació entre la gent com a final abans de l’estiu (15 de juliol) 

i tornar a començar el dia 15 de setembre, respectant l’element simbòlic del dia 15. 

Sandra: S’ha ocupat la biblioteca de la facultat de Biologia contra les retallades. El dia 11 a les 

21 hores a Pl. Catalunya es fa reunió amb xerrada d’uns islandesos que expliquen la seva 

experiència. 

Aitor: que la gent de Sant Gervasi es coneguin. Cal seguir parlant del tema de les retallades 

dels serveis i de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sobre la dació del pagament de les 

hipoteques. Millorar la coordinació amb les comissions Pl. Catalunya i amb les altres 

assemblees de barri. 

XXXX: Un dels objectius ara és créixer. Fer arribar a la gent que som un moviment proper. Creu 

que és molt important que es creï una assemblea pròpia de Sant Gervasi. 

XXXX: és una bona idea però no s’ha de fer amb presses i anar-ho fent poc a poc. Sense 

presses. 

Aplaudiment massiu al moderador per la seva tasca excel·lent. 

Carla: la prioritat ha de ser créixer i tenir més gent. No n’hi ha prou amb tenir octavetes sinó 

que han d’arribar a la gent i hem de fer-ho créixer. 

Hugo:  Deixar els papers a les parades del FGC perquè arriba a molta gent. 

Maria: Sobre separar-se en dues assemblees, cal fer-ho poc a poc. 

Grete: Cal fer difusió a gran escala de les fotografies del desallotjament. Ho podria treballar la 

gent de difusió i potser portar-ho a un centre cívic. 

Proposta d’estàtua a Felip Puig, coordinació amb Pl. Catalunya la pot portar a la coordinació 

amb els barris per estendre-la. 

S’acaba l’assemblea a les 21.56 


