
Acta Assemblea 29/09/2011

Aprovació del ordre del dia. I s'acorda que a les 21.45, com a tard, l'assemblea ha de finalitzar

Es comença parlant sobre l'assemblea del pròxim dia. Temes logístics i tècnics. Ràpidament 
s'acorda que ha de durar entre 30 i 45 minuts (divergència d'opinions) més l'estona que duri el 
debat posterior a la xerrada. 
Algú comenta, que és molt important que estigui tot a punt i llest quant vingui el ponent ja que 
interessa començar com més aviat millor. Tothom està d'acord en quedar a les 19.30 a l'orlandai 
per agafar l'equip de so, cadires i altres materials que es puguin necessitar.

Es recorda que encara hi ha el debat del dia 20 per preparar i per unanimitat decidim parlar-ne 
més tard i començar a abordar els punts de l'ordre del dia. 

Començem amb les comissions tècniques. 

Es presenta la proposta del Centre Parroquial de Sarrià. S'han posat en contacte amb nosaltres 
perquè fan uns cicles de xerrades i el dia 19 d'octubre i 16 de novembre parlaran sobre els 
indignats, i els agradaria que algú de l'assemblea pogués anar per discutir-ho. Entre tots es 
discuteix si ha de ser algú de dins de l'assemblea o de les diferents comissions de coordinació 
d'interbarris. Finalment s'acorda que allò més convenient seria que hi anés una persona de la 
coordinadora de barris i una altra de l'assemblea, és a dir algú de nosaltres. La adrina i el 
JoanManel s'encarreguen de buscar algun voluntari a la coordinadora de barris. Difusió 
s'encarregarà de difondre per internet i per boca boca i trobar algun voluntari que assisteixi a les 
xerrades en nom de l'assemblea Sarrià-Sant Gervasi. 

També es comenta que s'ha de fer calendari altre vegada per penjar els cartells pel mes d'octubre. 
Arrel d'això torna a sortir el punt de trobada de Sant Gervasi. Es continua intentant que la Casa 
Sagnier ens puguin deixar les seves instal·lacions però encara no acaba d'estar concretat del tot, la 
Lara i la Carla se'n encarreguen. Algú comenta que una altra possibilitat és parlar amb l'institut 
Montserrat que té penjats alguns cartells de suport als indignats a la façana i que podriem intentar 
que ens deixiessin alguna sala. El Xavi (exalumne de l'institut mirarà de parlar amb ells)

Passem al tema de la coordinadora de barris, l'Ariadna i el Joan Manel i van anar-hi i ens en fan 
quatre cèntims. Va ser una reunió de treball on hi havien molts barris però no tots i es va dur a 
terme per desbloquejar temes encallats. I es va acordar:

- És important la lingüística, per tant no es dirà Coordinadora de Barris sinó ESPAI DE 
COORDINACIÓ DE BARRIS, i no tindrà capacitat de decisió, de manera que es respecta la 
capacitat d'independènciad e cada barri. 

- Només hi ha dos punts sobre els quals tindrà capacitat de decisió: Tot i així els llançaran la 
proposta i cada barri l'aprovarà

1. Tots els aspectes tècnics d'organització de les mobilitzacions
2. Temes urgents: mobilitzacions d'emergència
- En qualsevol cas sempre és una organització flexible i oberta als canvis que s'aniran 

succeint
- Pot decidir la temporalitat: En principi 15 dies però queda obert a tot. 
- La propera reunió de gurp de treball serà el dia 11 i l'Adriana i el Joan Manel hi poden anar
- La pròxima reunió de coordinació de barris serà el dia 29 a les 20.00 a l'espai padilla 210. 

És necessàri que algú hi vagi. El Xavi Tenorio i la Eva es comprometen anar-hi. 

Passem el tema de la manifestación del 15 d'octubre. En referència això es comenta que s'ha de 
començar a fer difusió. I que s'ha de fer el cartell per penjar al bloc i per la seva impressió pel punt 
d'informació. 
Des de la coordinadora de barris ens han presesntat tres iniciatives de manifestació que s'han de 
votar:
Plaça cat - pl. Universitat - Jardinets de Gràcia
Plaça catalunya - Jardinets de Gràcia -a Diagonal - Rda. St Pere - Arc de Triomf
Plaça Catalunya - Passeig de Gràcia -a Gran Via - Passeig de St Joan - Arc de Triomf

Surt per unanimidad la tercera opción ja que la primera es considera massa curta i la segona, larga 



i que fa una volta innecessària. 

Ens movem al tema de les festes de Sarrià i les diferents accions que organitza l'assemblea:
- Punt d'Informació: Es farà en el moment del Cercavila. En prinicpi s'ha d'anar vestits de blanc 

per cridar una mica l'atenció i ressaltar i així anem lligats amb l'acte mural que farem el dia 9 a la 
Plaça st. Vicens. Hi haurà penjat cartells de totes les mobilitzacions:
Demanades de mínims de Plaça Catalunya.
Cartell de l'Assemblea del dia 1O i de la mani del 15M 
Xerrada temàtica de sanitat del dia 6O
Full per recollir firmes de gent interessada
Xapes de l'assemblea
Portar la guardiola
Octavetes Sanitat
Programa d'assemblea/festes
Pròxima Xerrada Assemblea
A més a més també es repartiran ovelles amb missatge a dins (ovelles perquè va en concordança 
amb el tema del Mural, que la Carla explicarà després quan arribi). L'encarregada de fer aquests 
últims papers és la Lali, que ho escanejarà i ho enviarà per email. 

Apareix l'Anna Galí, una noia de la Coordinadora de Festes Alternatives de Sarrià per explicar-nos 
uns quants punts que volen comunicar:
1. La decoració de la barra amb els motius de l'assemblea queda a la nostra lliure disposició i ens 
anem d'encarregar. Es decideix que es penjaran els cartells de l'assemblea pel costat de la barra. 
2. És important que tothom es recordi de quan té barra, pque si la gent falla no funcionarà. 
S'enviarà per correu de l'assemblea el doodle, perquè tothom recordi on es va apuntar. 
3. Es necessària organització pel documental i cienforum. La Berta és qui ho controla, però 
recorden que es encessita projector i una tela. 
En principi el projector el posarà l'orlandai, si hi hagués algun problema l'angela en podria 
proporiconar un. 

Respecte el cineforum es proposa que estaria bé penjar abans el video de la convocatòria del 15 
d'octubre. Sembla que falta gent per dinamitzar l'activitat i donar-li cara i ulls, finalment surten tres 
persones, que s'organitzaran entre elles. 
En principi vindrà el creador del documental a xerrar i explicar la realització diesprés dinamitzarà el 
debat. 

Mural: acte del dia 9
Es dibuixaran unes ovelles ala plaça amb frases d'indignació. A més a més n'hi haurà unes 
quantes de retallades i la gent que vagi venint podrà posar la seva frase, el motiu pel qual està 
indignat i les alternatives que proposa. Aquestes ovelles retallables s'aniran penjant al llarg d'un fi 
que sortirà de la Plaça Sant Vicenç i pujarà per Major de Sarrià. Les ovelles són un símbol: ja n'hi 
ha prou de seguir el ramat, sortim-ne i canviem les coses. 
Es discuteix sobre el títol que ha de tenir l'acte, finalment: Taller per tots els públics, digues la teva!

Torna a sortir que s'ha de concretar el tema de debat del dia 20. De seguida surten dos temes: El 
del moviment assembleari, per aprendre'n i millorar-ne o el de l'educació ja que és una temàtica 
que esta a l'ordre del dia. No s'acaba de decidir que és millor si fer la xerrada sobre l'educació que 
és un tema que atreu més i que pot venir gent i que després s'animi a seguir i assistir a 
l'assemblea. O fer-ho sobre el moviment assembleari per millorar les dinàmiques i d'aquesta 
manera quan vingui la gent tenir uns mecanismes més eficaços i que s'hi quedin més fàcilment. 
Finalment es decideix que es farà sobre el moviment assembleari, però en lloc de posar-li aquest 
nom li posarem un altre de més cridaner: Dinàmiques participatives. La Berta ja té una proposta 
d'un convidat, que és una persona que es dedica a fer dinàmiques per fomentar l'assemblearisme. 
La xerrada d'Educació queda postposada. 

Són les 22.00 passades i es decideix donar per finalitzada l'assemblea 


