
L’Assemblea de Sarrià - Sant Gervasi
(proposta d’article per enviar a la prensa del districte i que es publiqui el 
setembre)

El dijous 26 de maig es va reunir per primera vegada l’Assemblea de Sarrià -
Sant Gervasi, vinculada al moviment del 15 M o dels indignats, seguint les 
indicacions d’expansió de les mobilitzacions cap als barris de la ciutat que es 
feien des de l’acampada de la plaça de Catalunya. Les consignes d’aquesta 
primera reunió, que va aplegar unes 300 persones a la plaça de Sarrià, eren: 
«Endavant amb les mobilitzacions!» i «És un moviment ciutadà i espontani 
obert a tothom que s’hi vulgui sumar». L’objectiu era concretar les propostes i 
les accions que surten de la plaça de Catalunya al món local dels barris amb 
les aportacions i les idees dels veïns i les veïnes. Paral·lelament, es feien 
cassolades.

Des d’aquell dia, cada dijous, a les 20 h, l’Assemblea s’ha reunit a places de 
Sarrià (plaça de Sarrià iplaça de la Vila) i de Sant Gervasi (plaça de la 
Bonanova i plaça de Frederic Soler), de manera que ja s’han fet 8 assemblees; 
podeu consultar les actes de cada una d’aquestes assemblees al web http://
assembleasarriasantgervasi.wordpress.com/. L’assistència a cada una 
d’aquestes reunions ha estat sempre superior a les 100 persones i, en algunes, 
al voltant de les 300. Estan servint per començar a teixir una xarxa de 
relacions, per establir uns mínims organitzatius, per anar desbrossant els 
conceptes que ens interessa debatre. Al mateix temps, s’han format diverses 
comissions (continguts, acció, coordinació amb la plaça de Catalunya, difusió i 
preparació de l’assemblea), que es reuneixen els dilluns, a les 20 h, a la plaça 
de la Vila de Sarrià. També, el dia 17 de juny, es va emetre un comunicat públic 
arran dels fets dels dies 14 i 15 de juny, al Parlament, i on es donava suport 
absolut a Arcadi Oliveres.

S’ha considerat que era important fer pedagogia i proveir-nos d’un bagatge de 
recursos teòrics. En aquest sentit, s’han fet tres xerrades, totes elles a la plaça 
de la Vila, els dies 20 de juny i 6 i 14 de juliol, amb els següents temes i 
ponents: «Democràcia econòmica i banca ètica», amb Fèlix xxx i Xavi Teis; «El 
pacte de l’euro», amb Miren Etxezarreta, i finalment, «Quina democràcia? 
Quina societat?», amb Joan Subirats. El dia 14 de juliol es va donar per 
acabada aquesta primera fase de l’Assemblea de Sarrià - Sant Gervasi, amb el 
compromís i la il·lusió de retrobar-nos amb noves forces a principis de 
setembre, i amb la intenció de començar de nou les mobilitzacions que cerquen 
l’objectiu final d’assegurar una vida digna pels ciutadans. Serà el dia XX (dijous  
15 o dissabte 17) de setembre, i ho volem celebrar amb una gran festa! 

Fes el pas i uneix-te al moviment! 
Aquesta és una lluita per guanyar un futur amb esperança!

Salut i alegria!
Assemblea de Sarrià - Sant Gervasi

Per a més informació: web: http://assembleasarriasantgervasi.wordpress.com/0
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També ens pots seguir a les xarxes socials: twitter i facebook. Els fonaments 
teòrics del moviment, “Primeres mesures per a una vida digna” és poden 
descarregar a http://acampadabcn.wordpress.com/principis-per-laccio/0


