
ACTA ASSEMBLEA 22 JUNY 2011
Plaça de la Vila - Sarrià

20:30h - L'Assemblea comença amb 30 minuts de retràs per problemes tècnics.

1- Aprovació ordre del dia. 

2.Continuitat de l'assemblea tenint en compte l'estiu.
Proposta de la comissió de preparació: parar entre 15 de juliol fins 15 setembre. Acompanyar 
aquestes dos dates d’ actes especials.

Torn obert:
- continuar durant el agost
− mantenir el contacte per poder convocar una assemblea extraodinària en cas que sigui 

necessària.
− Para durant l’estiu però començar la primera setmana de setembre.
− Parar durant l’estiu ja que poster l'asssemblea i comissions no seran prou representatives I el 

fet que vingui poca gent pot ser desmotivador. 
− Un mínim de coordinacio durant l'estiu a través d'internet / blogs.. per  mantenir l'esperit 

Es deixa oberta la qüestió i es continuarà treballant a la comissió de preparació.

3. Valoració dels acords presos a la última assemblea
- Sumar-nos al comunicat de condemna envers la violencia i suport a l'Arcadi.
Es va efectuar i es va difondre

- Manifestació 19J. Quedada davant del departament d’ensenyament a les 15h.
Va venir un alt càrrec de CIU  del departament d’ensenyament per respondre a les preguntes fetes 
pels assistents.
Una participacio força elevada. Es va aconseguir tallar varis carrers importants de la ciutat.
Decepció per la poca representació de l'Assemblea de Sarrià-Sant G.ervasi.
Va faltar visibilització de l'assemblea. Cal mostrar més presència en un futur.

- Activitat de difusió el dia 17J
Es van posar dos punts de difusió però va faltar implicació del que s'havien compromès.

- Xerrada sobre democràcia econòmica i finances ètiques
Bon resultat pel que fa a l’assistència però cal visibilitzar qui ho organitza (ex: pancarta de 
l’Assemblea)

Es fa una reflexió sobre el compromís de la gent. En general falta implicació a carácter 
individual.

4. Comissions

Comissió de Coordinació amb Plaça Catalunya
- Es va aprovar per assemblea general de Plaça Catalunya abandonar l’ocpuació nocturna de 

la plaça. La gent que actualment hi està dormint ho fan a títol individual ies manté l’espai de 
Pl. Catalunya per a activitats diurnes.

-  Buscar un lloc alternatiu per a fer activitats (xerrades, actes..)
- Actualment s’estan fent 3 assemblees a la setmana per a curt termini acabar fent-ne una a la 

setmana.



Accions de coordinació entre assemblees de barri:
- Projecte Àgora: espai virtual per ajudar a coordinar les diferents assemblees  on es penjaran 

documents legals per a poder adherir-s’hi online.
- Periòdicament es faràn assemblees de coordinació on es portaran les propostes consensuades 

en cada barri.
- En la próxima Coordinadora de barris (26 de juny a Pl. Cat) s’explicarà què s’està fent 

des de l’Assemblea de S-SG (periodicitat, comissions, xerrades...)

Torn obert de propostes:
- Compartir documents, continguts i aprofitar recursos de les diferents assemblees dels 

diferents barris i adaptar-los a aquí.
- Cal consensuar coses a nivell de ciutat amb la força que pot suposar això (actualment ja hi 

ha una accio conjunta de recollida de firmes en l'àmbit sanitari.)
- Des de l'Assemblea de Madrid es preveu fer referèndums. Volem saber com es coordinarà 

tot això. Com ens coordinem a nivell estatal?

Comissió de continguts
- Es recorden els tres temes aprovats en anteriors assemblees: democràcia econòmica, democràcia 
participativa i teixit associatiu.
- Es prioritza fer actes  per mantenir informada a la gent.
- S'està treballant en un manifest per a recollir els diversos objectius de l’Assemblea 
- Es presenten dues propostes de xerrades sobre el Pacte de l’Euro amb Miren Etxezarreta i sobre 
Democràcia participativa amb Joan Subirats
- Pròxima reunió: dilluns 27 a les 20h al Casal Popular Manuel de Pedrolo

Torn obert:
- Es recorda l’interès per abordar la prohibició de la pobresa extrema (es tractarà en la 

comissió)
- Cal evitar les grans ponències i incentivar les xerrades constructives amb aplicacions 

pràctiques.
- Mirar de no solapar actes amb activitats organitzades per les entitats del barri
- Difondre les xerrades a altres barris
- Reivindicar les places com a espai públic on es puguin fer les xerrades

Comissió de difusió
- Mirar de comunicar el actes amb antel·lació per poder fer una bona difusió (com a mínim amb 15 
dies d'antel·lació) i preveure les trobades mensuals per poder aprofitar cartells.
- Elaboració d’un llistat de llocs (centres de gent gran, comerços..) on fer difusió
- Prioritzar la difusió de carácter humà (explicar qui som i què volem) 
- Realitzar activitats per aconseguir fonts econòmiques
- Falta implicació a l’hora de penjar els cartells
- Recordatòri de les bústies a diferents centres cívics per a fer aportacions.
- Próxima reunió: Dilluns 27 a les 20h a la Plaça de la Vila

Torn obert:
– Que cadascú actui a títol individual (per exemple penjant el cartell en la porteria de casa, 

penjar els logos en els balcons. A la mateixa Assemblea hi ha plantilles per fer pancartes 
amb els logos).
 

Comissió de prepararació de l’Assemblea
- Es proposa crear dinàmiques participatives durant l’Assemblea
- Es recorda que en aquesta comissió han d’estar representades totes les comissions o si més no 



tenir les actes de cada comissió

Acció
- Sopar del juliol:  que la gent porti ingredients (pa, embutits, fruita..) 
- Es proposa fer activitats infantils durant l’acte festiu del setmebre per involucrar a les families. 
- Establir vincles amb organitzacions que s’estan movilitzant entorn el tema dels desnonaments.

5. Recordatori dels acords presos durant l’Assemblea:
− Parada estival de l’Assemblea del 14/15 de juliol fins el 1 de setmebre (caldria 

mantenir conectada a la gent que no va de vacances per dinamitzar els emails i 
mantenir la flama)

- 6 de juliol: Xerrada sobre el Pacte de l’Euro amb Miren Etxezarreta  Es realitzarà a 
Sant Gervasi sempre i quan ens assegurem de tenir les infraestructures necessaries (es 
confirmarà en la próxima assemblea)

− 14/15 juliol: assemblea + possible xerrada amb Joan Subirats + sopar popular
− Preveure les assembles a un mes vista per a anunciar-les en un mateix cartell.

6. Torn obert:
- Menys accions i més participació
- Es planteja fer una guardiola de l'Assemblea per pagar petites despeses 
- Fer les actes en diferents formats d'arxiu oberts (rpf/odt/pdf)
- Fer una pancarta de l'assemblea. Visibilitzar el moviment d'Indignats
- Que la gent porti a la Assemblea aliments per poder-los portar al Banc dels Aliments
- Difondre el logo amb diferents suports: pins, xapes... 
- Aprofitar els esplais i agrupament per difondre el missatge entre els infants i adolescents. 
- Fer difusió a través del teixit asssociatiu del barri.
- Continuar pressionant pels desacords envers la Llei Òmnibus Hi ha molts documents jurídics de 
protesta que cal donar a conèixer.
- Difusió de la Marxa a Madrid a peu des de les diferents Comunitats Autònomes (també es pot anar 
amb autobús)

PRÓXIMA ASSEMBLEA DIJOUS 30 A LES 20h A SANT GERVASI (Plaça Frederic Soler) 
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