Acta Assemblea Sarrià-Sant Gervasi 01/09/2011
Lloc: Plaça Cardona
Hora: 20.25 hores

1.- Aprovació de l’Ordre del Dia.
1.1.- Es comenta que cal parlar de la proposta de Sants. S’inclou a l’Ordre del Dia.
2.- Recordar el funcionament per aquest nou curs aprovat a l’última assemblea.
- Dos tipus d’assemblea: una de treball i una de treball monotemática. Es comenta que cal
definir com se selecciona el tema monotemàtic que es parla en les assemblees monogràfiques.
Comissions tècniques (comunicació i preparació) són les úniques que es reuneixen a banda de
l’assemblea. A les assemblees de treball, es treballa en quatre grups o eixos segons els
interessos de cadascú. 4 eixos:
-

Democràcia participativa
Democràcia econòmica
Drets bàsics
Medi Ambient i Espai Públic

3.- Es repassen alguns temes relacionats amb el calendari.
Es faran, de manera alternativa, dues assemblees a Sarrià (una de treball i una monogràfica) i
dues a Sant Gervasi. Les de Sarrià es faran a la Plaça de la Vila, les de Sant Gervasi a la Plaça
Cardona. El bar VOs ens facilita un punt de llum i sembla que es poden aconseguir altaveus i
micros (Lali?). Caldrà començar a pensar què es farà quan comenci el fred. Així, doncs, el
calendari d’assemblees per a les properes setmanes és el següent.
Dia 8: Assemblea monogràfica per parlar de la Proposta de Sants. (Sant Gervasi)
Dia 15: Assemblea monogràfica/xerrada amb l’Arcadi Oliveres. (Sarrià)
Dia 22: Assemblea de treball (Sarrià)
Dia 29: Assemblea monogràfica (Sant Gervasi)
Dia 6 d’octubre: Assemblea de treball (Sant Gervasi)
Dia 13 d’octubre: Assemblea monogràfica (Sarrià)
A part d’això, es fa una ronda d’esdeveniments de les properes setmanes més enllà de la
nostra assemblea
2 de setembre: manifestació sobre la retallades en sanitat.
4 de setembre a les 17 hores a Pl. Catalunya. Reunió no formal per definir estratègies futures
davant “la voràgines d’esdeveniments que està succeint.” Dia 10 i 11 encontre a Madrid.

12 de setembre: proposta de començar les classes amb la samarreta groga en defensa de
l’ensenyament públic
18 de setembre: manifestació drets bàsics.
25 de setembre: manifestació sobre les hipoteques a Pl. Catalunya.
Principis d’octubre: tema urbanístic espinós “l’Hort de la Vila”. S’estan reivindicant dues cases
(tocant a Via Augusta) per equipament social. I també fer un solar amb l’espai que enllaça amb
el Casal d’Avis. Hi ha una comissió que s’està reunint per preparar aquest tema. A principis
d’octubre es vol fer una manifestació per reivindicar aquest moviment.
4.- Proposta de coordinació entre barris (Proposta de Sants).
-

-

Coordinació general cada 15 dies amb potestat de convocar assemblees
generals. En la coordinació hi ha representació dels barris, de les comissions
tècniques (jurídica, extensió, etc) i de les comissions no territorials (educació,
habitatge, etc.).
Temes candents:
o Els delegats tenen potestat per votar? Han de portar els temes als
barris o poden decidir “in situ”?
o Quines són les comissions no territorials? Com hi participen?
o Com funciona la rotació de delegats?
o Periodicitat de les reunions?
o Són reunions tancades o hi pot anar més gent?

Es penjarà la proposta de Sants i el torn de paraula dels barris sobre la proposta de Sants al
blog i ho preparem bé per debatra-ho a la propera assemblea. La propera assemblea parlarem
d’això. Serà monotemàtica per parlar de la proposta de Sants. La dinamitzarà l’antiga comissió
de Coordinació amb Pl. Catalunya, en el marc de la comissió de preparació de l’assemblea que
es reunirà dimarts dia 6 a la tarda a les 20 hores a la Pl. de la Vila. Es demana que hi vagi qui
pugui perquè cal gent.
5.- La Festa Major.
No es va arribar a cap consens el juliol. Es va dir que la participació a la CFAS quedava delegada
a la comissió d’acció. Hi havia la proposta de fer un mural. Posar un punt d’informació?
Proposta d’involucrar-nos a les festes oficials i a les alternatives. S’ha de proposar un
documental per les alternatives. Els beneficis de la Festa Major alternativa anirien per
l’assemblea al concert del 30 de setembre.
El debat s’estén i s’allarga (un cop més). Es parla de la importància de no solapar-nos. Fem
quatre propostes, més enllà de si es participa com a oficials o alternatives. Propostes per fer a
les Festes Majors com a Assemblea:
-

-

Punt d’informació: Posar un punt d’informació fix (amb informadors). Amb una
mica d’agenda i resum del que fem. Es podria fer a la Plaça de la Vila. Es faria
durant dos dies. (APROVAT) Es parla d’un carretó que hi ha a Orlandai ideal per
fer un punt d’informació fàcilment portable i desmuntable.
Mural: Fer un mural amb qualsevol cosa. Per poder-lo utilitzar cada assemblea.
Una espècie de pancarta per poder utilitzar en les diferents assemblees.
Participar en fer un mural col·lectiu i fer-lo entre tots. L’acte seria fer el mural.
(APROVAT)

-

Fer de barra a les festes alternatives. La CFAS ha decidit destinar els beneficis
de la barra a l’Assemblea i demanen col·laboració pel torn de barres.
Documental: si es fa una proposta, es podria passar amb la infraestructura de
les festes alternatives. No hi ha proposta. (APROVAT)

Estaria bé que la gent de les CFAS concretin quanta gent necessiten, quantes hores, etc.
Necessiten unes quatre o cinc persones per torn, i l’horari serà de 19 a 2h (unes 15/20
persones).
Es crea una comissió a part per tractar el tema de la Festa Major i acabar de concretar les
activitats, els dies, etc. Es reunirà el proper dijous coincidint amb l’Assemblea (oi?).
Potser millor passar un únic documental i una xerrada concreta i dinamitzar un cine-fòrum, ja
sigui portant algú o entre els assistents..
Comunicació es reuneix dilluns a les 20 hores a la Plaça de la Vila.
6- Torn obert de paraula.
Punt d’informació fix a partir de les festes. Ho treballaran a Comunicació.
S’han de preparar cartells de l’assemblea de l’Arcadi Oliveres.
Es fan algunes preguntes sobre el nou funcionament de l’assemblea. Alguna gent no tenia clar
que comunicació i preparació es reunien a banda.
Es recorda la importància de respectar els acords presos en assemblea.

-

-

Resum dels acords presos en aquesta assemblea
Es defineix el calendari i l’alternança d’Assemblees entre Sarrià i Sant Gervasi
(Veure punt 2)
Es decideix que la propera assemblea serà monotemàtica per parlar de la
proposta de coordinació entre barris (Proposta de Sants)
Es decideix crear una comissió a banda sobre les Festes Majors que treballarà
al voltant de quatre activitats: punt d’informació, activitat de fer un mural,
barra concert CFAS, documental.
Comunicació es reunirà dilluns a les 20 hores a la Pl. de la Vila i Preparació el
dimarts a les 20 hores també a la Pl. de la Vila
Propera Assemblea: dijous 8 de setembre a les 20 hores a la Pl. Cardona.

