
ACTA DE L’ASSEMBLEA DE SARRIÀ - ST. GERVASI 
26/09/2012 – 19.30 HORES – CASA ORLANDAI                                       Assistència: unes 20 persones. 
 
1. Lectura ordre del dia, proposta d’altres temes i torn obert de paraula (comentar 25-S) 
S’aprova l’ordre del dia i seguidament es comenten els esdeveniments del 25-S a Madrid. En general es valoren positivament 
(visibilitat, posada en evidència del Govern amb tanta esbatussada, pèrdua de por de la gent), però la Manuela hi ha trobat 
mancances organitzatives per contenir els provocadors. També es diu que la violència farà que la gent surti més al carrer. 
Quant a la concentració de davant del Parlament, es comenta que és important en el context actual no posar en bàndols 
diferents els independentistes i els qui lluiten per la justícia social, ja que sovint són punts de vista comuns en una mateixa 
persona. Però sí que queda clar que alguns volen usar la independència com una cortina de fum, i en aquest sentit, es 
proposa que l’Assemblea hauria de fer un esforç per denunciar les vigents i nefastes polítiques “socials” dels 
governants. D’altra banda, també es comenta que si podem decidir sobre el dret a l’autodeterminació, també hauríem 
de poder decidir sobre tot el que ens afecta (nuclears, retallades...). Dit això, la Manuela torna a incidir en la necessitat 
que, de cara al 25-N (eleccions), el 15-M proporcioni més informació per desemmascar els grans partits, sobretot els que 
ocupen el poder. Finalment, l’Assemblea decideix emmarcar aquestes propostes dins de la iniciativa de les Corts de 
fer brigades informatives massives, que així ja tindrien un primer tema per difondre; així doncs, es contactarà amb 
ells per parlar-ne. 
 
2. Accions properes nivell estatal / coordinació  

Resum Espai de Cordinació i propostes de l’ASSG  
L’Ariadna i la Norma resumeixen el passat Espai Coordinació i diuen que les nostres propostes de la pista de gel i del 
desnonamenrt a l’Urdangarín han estat més o menys ben rebudes. Destaquen també la iniciativa d’informar als CAP sobre 
com no pagar l’euro per recepta i que les altres assemblees tenen una visió semblant a la nostra quant a la vaga general 
indefinida. En aquest sentit, el Moisès afirma que el que fa mal de veritat al sistema és omplir-lo de producció que no 
es pugui vendre (perquè no hi ha consum ara mateix), i per tant, el cal és fer una vaga a la japonesa; altrament, es 
justifiquen les polítiques d'austeritat, perquè si no es treballa no es gasta. Per preparar la propera vaga general del 
31-O, CGT, CNT-AIT, CNT-Joaquin Costa convoquen el 28-S les 18.00 hores a la seu de la CGT (Via Laietana, 18 9 
planta) a tot qui vulgui implicar-s’hi; el Moisès possiblement hi assistirà. 
 
Jornada barris mes d’Octubre (20-O) – reunions preparatòries 
L’Ariadna explica que es tracta d’una jornada per pensar accions futures comunes amb tots els barris per guiar nosaltres els 
esdeveniments i no a remolc del que dicten els polítics. Per això, el grup de treball que prepara la jornada demana a les 
assemblees que facin arribar les seves propostes a través d'un formulari que han d'omplir, i es decideix que es farà arribar 
a les persones de la llista de correu de la nostra assemblea per què puguin fer les seves propostes. Així mateix, el 
Xavier proposa un objectiu de cara a la jornada del 20-O: sensibilitzar la gent de l’escàndol que suposa el negoci de 
l’electricitat, sobretot (es comenta el mateix sobre la privatització de l’aigua); tot i això, aquesta idea podria ser paral·lela a 
la d'enganxar enganxines als bancs per denunciar-los. Per preparar aquesta jornada, el 28-S a les 19.30 h al banc 
expropiat de Gràcia (Trav.de gràcia,181) hi ha una reunió del grup de treball, a la qual assistirà l’Ariadna i el Pere. 
 
Propera convocatòria: 13O – reunions prèvies 
L’Ariadna explica que la 2a setmana d'octubre hi haurà mobilització global (sobretot el 13-O) i que s’estan preparant moltes 
coses relacionades bàsicament amb el deute (partit de futbol-performance (es necessiten voluntaris), xerrades... La Norma 
anirà a la reunió preparatòria del 27-S (18.30 h Ateneu Rebel: C/Fonthonrada 32-34 Poble sec) amb el mandat de 
l’Assemblea que al lema del 13-O es faci referència també a algun problema local (per ex., dret a decidir sobre el 
deute).  
L'Ariadna també explica que el Grup d’Auditoria del Deute aquella setmana farà la presentació del procés per iniciar una 
auditoria del deute a l’Ajuntament de Barcelona (http://tinyurl.com/8rzvml6). 
 
3. Campanyes de l’Assemblea 
Festes de Sarrià: 6O - organització parada de la ILP i informació de l’assemblea – torns 
S’acorden dos torns (lloc encara per decidir) i que el Jaume i la Margarida portaran la seva taula plegable: 
12-14 h: Carla, Isabel Crego, Margarida, Jaume. 
18-21 h: Joan Manel, Anna Huhe, Teresa, Xavier Bohigas. 
Quant al pregó de les festes del 5-O (el fa l'Arcadi Oliveres) s'acorda anunciar-lo al correu de propers 
esdeveniments. 
  
10-O xerrada auditoria del deute sobre el rescat 
El ponent ja el tenim confirmat. S’acorda que es provarà de fer la xerrada a la Vila Florida; si no, a la Casa Sagnier, i si 
no, a la Casa Orlandai. Es decideix que sigui l’Aitor l’encarregat de fer aquesta gestió, i l’Ariadna, aprofitant un 
cartell de la Norma, farà el corresponent a la xerrada. 
  
Formació grup de treball per organitzar les Jornades de Consum Solidari abans de Nadal 
S’obre un debat sobre el format i els continguts (Som energia, banc del temps, cooperatives...), i finalment es decideix que 
primerament es farà una xerrada l’1-D a un lloc públic (possiblement la plaça St. Vicenç) sobre el consum 
responsable amb l’Ester Vivas i algú altre relacionat amb les cooperatives de consum. Així mateix es crea un grup de 
treball que prepararà i proposarà la resta de xerrades, que s’estendran més enllà de Nadal. 
  
En aquest punt s’obre un parèntesi amb un noi que diu que és de l’Agrupament Escolta de Sant Ignasi i que s’excusa perquè 
no pot oferir res a l’Assemblea (massa coses a fer) des del punt de vista organitzatiu, però sí que pot facilitar els mitjans 
humans del seu Agrupament per al que calgui (pancartes, desnonaments, manifestacions, brigades informatives...). Se li 
agraeix la predisposició i que hagi vingut. 

http://trav.de/
http://tinyurl.com/8rzvml6


  
4. Altres temes proposats 
Adhesions suport Cafèambllet 
L’Assemblea dóna tot el seu suport als periodistes de Cafeambllet 
(http://www.cafeambllet.com/press/?p=17460&cpage=1#comment-8609) i exigeix que es retirin els càrrecs contra Albano 
Dante i Marta Sibina. 
  
Es tanca la sessió a les 21.30 h. 
 

http://www.cafeambllet.com/press/?p=17460&cpage=1#comment-8609

