
Acta Assemblea Sarriá-Sant Gervasi 
22 de Setembre de 2011 

 
Comença a les 20:30 amb unes 50 persones assistents. 
Modera: Enric Capdevila 
 
Resum d’acords presos: 

- Adherir-nos al manifest "Contra el procés repressiu al moviment 15M" 
- Sobre la festa Major de Sarriá: 

o Es decideix organitzar 4 activitats: 
 Barra Concert Festes Alternatives (div. 30) 
 Punt informatiu Cercavila (dissabte 1) 
 Cinefòrum. Homenatge a Catalunya II (dilluns 3) c. Canet 
 Matinal. Construcció d’un mur (diumenge 9) pl. Sant Vicens 

o Es decideix 1 referent per a cada activiatat que té com a objectiu contactar amb 
les persones que prèviament ja havien manifestat la voluntat d’organitzar 
aquella activitat i portar una proposta més o menys tancada a la propera 
assemblea: Marta Martí i Marta Roca (Barra i Cinefòrum), Lali Mateu 
(Cercavila), Carla Fontanella (Mur) 

o Ens posarem en contacte amb la comissió d’Audiovisuals de pl. Cat. Per veure 
si venen a cobrir algun acte. 

 
- Calendari properes setmanes: 

o Dijous 26 assemblea de treball pl. Cardona (tancament act. Festes) 
o Dijous 6 d’octubre ass. De debat a pl. de la Vila. Debat Sanitat (Sarriá) 
o Dijous 13 d’octubre ass. De treball a pl de la Vila (Sarriá) 
o Dijous 20 d’octubre ass. De debat a Sant Gervasi 

 
Punt per punt 

 
0.- La Carla recorda el nou funcionament de l'Assemblea aprovat el passat mes de Juliol que 
estableix un funcionament setmanal alternant Assemblea de treball amb Assemblea de 
debat/monogràfica.      
A continuació l’Enric presenta i explica l'Ordre del Dia. Es sotmet a aprovació i s’aprova. 
 
1.- L’Enric recorda acords presos a l'assemblea anterior (8/09) 
          - Posicionament de l’Assemblea respecte la Coordinadora de Barris. En base a la proposta  
 de Sants. 
          - Activitats de la Festa Major: 

- Barra concert Festes alternatives 
- Punt informatiu durant les festes (falta concretar dia i lloc) 
- Cinefòrum dilluns 3 
- Mur participatiu 

 
2.- Comissions tècniques 
          - Comissió de Preparació 
          - Coordinadora de Barris (retorn d'informació dels que hi van anar) 
 
3.- Lectura i proposta d'addhesió al Manifest "Contra el procés repressiu al moviment 15M".  



Se sotmet a votació i s’aprova. 
 
4.- Festa Major. Activitats plantejades, dia i hora. 
         Barra del Concert de Festes Alternatives 

Punt informatiu al cercavila. Es proposa que sigui festiu. Podriem anar disfressats. També es 
planteja que és un molt bon moment per fer difusió de l’activitat del mur. 
Cinefòrum. Homenatge a Catalunya II. Dilluns 3 

         Construcció d’un mur. matinal del 9 d'octubre -- Mural 
          Votació 
 
5.- Grups de treball 

Ens separem en 2 grups per respondre: Què ens indigna del barri? Quines propostes tenim? 
Com imaginem dur a terme l’acció del mur? 
A partir d’aquí sorgeix un debat interessant d’uns 30 min.  
 

6.- Posada en comú 
Després d’explicar què s’ha parlat a un i altre grup es... 
a)concreta que: 

- Es farà un mur on hi apareguin coses que no ens agraden del barri i propostes de 
millora.  

- Es contempla que al mur tant hi hagi text com dibuixos 
- S’aprofitarà també per pintar/dibuixar/fer un cartell de l’Assemblea. 
 

b) Dubta sobre: 
- si tota l’activitat ha de ser només a pl. Sant Vicens o podem d’alguna manera fer 

més visible aquesta acció sortint de la plaça 
- si fer un o més d’un mural 

 
Al final es decideix que ho acaba de decidir el grup encarregat de preparar-ho i a la propera 
assemblea es tanca. 
 

 
7.- Calendari 

- Es parla de les properes setmanes i es consensua el calendari, mostrat a l’inici, 
d’assemblees de treball i debat durant el mesd’octubre 

- L’Ariadna i en Joan Manel ens expliquen diferents convocatòries: 
o 24 setembre: Assemblea de Barris i Pobles 
o 25 setembre: 18h mani contra els desnonaments. Acció conjunta a tot 

l’estat espanyol 
o 26 setembre: Reunió per desencallar la coordinadora de barris. 18h a la 

Rimaia 
o 1d’Oct. Assemblea General (pl Catalunya?) 
o 15 d’Octubre: Manifestació a nivell nacional, europeu i global 

-   
-  

-  
-  


	Punt per punt

