
Assemblea Sarrià-St.Gervasi -  13 d’Octubre del 2011 – Plaça de la Vila 
  
Ordre del Dia 
1-ACORDS PRESOS A LA  ÚLTIMA ASSEMBLEA 
2- MANIFESTACIÓ DIA 15 D’OCTUBRE 
3- VALORACIO DELS ACTES DE LA FESTA MAJOR 
4- REPLANTEJAMENT DE LA DINÀMICA DE L’ASSEMBLEA 
5- CALENDARI I ACCIONS 
6- TORN OBERT DE PARAULA 
7- ENCARTELLAR EL BARRI 
  
1         ACORDS PRESOS A LA ÚLTIMA ASSEMBLEA 
  
-          Participació en la Festa Major: barra alternatives, cine-fòrum, punt d’informació al cercavila i 
surt del ramat. 
-          Les dues properes assemblees es faran a plaça Cardona i la segona tractarà de “com 
dinamitzar una assemblea”. 
  
2         MANIFESTACIÓ DIA 15 D’OCTUBRE 
  
-          Es vol visibilitzar l’assemblea de Sarrià-St Gervasi amb una pancarta. 
-          Es proposa trobar-se el dissabte al matí i fer la pancarta a Sarrià o fer-ho a les 11 a la UB 
Raval amb la resta. 
-          Quedem a les 12h a la Casa Orlandai per fer pancarta: CALEN LLENÇOLS, PALS, 
SPRAYS, CARTELLS MÉS RÍGIDS.. 
-          Quedem tots a Plaça Molina a les 16h per baixar junts a PL. Cat. El recorregut serà: 
Pl Molina –– Via agusta – Diagonal. Jardinets – Pg de Gràcia. 
  
3         VALORACIÓ DELS ACTES DE LA FESTA MAJOR DE SARRIÀ 
  
-          En general es pensa que va haver-hi poca participació. Ens hem fet una mica més visibles al 
barri però falten ganes de participar, mostrar… 
-          Només hi havia quatre persones en el cercavila.. 
-          El documental/cine-forum es valora molt bé tot i la falta de participació fruit potser de la 
poca difusió que es va fer, els pocs que hi havia eren de l’assemblea. 
-          Molt bé la participació de l’assemblea a la barra però hagués faltat gent abans del concert 
per preparar-ho tot.. Hagués estat bé que gent de l’assemblea posés cartells d’indignats Sarria-St 
Gervasi a la barra...fer-nos més visibles. 
  
  4. REPLANTEJAMENT DE LA DINÀMICA DE L’ASSEMBLEA 
  
*La comissió de preparació planteja que les comissions tècniques han d’estar molt fortes(difusió i 
preparació)  i tirar endavant l’assemblea, estar molt al dia. Potser s’haurien de fer assemblees 
quinzenals, anar més a poc a poc però fer-ho tot millor. 
  
-          S’opina que justament ara és un moment en el que s’ha d’estar cohesionat, preparat, s’ha de 
ser constant i que potser després de la mani s’apuntarà més gent a l’assemblea. 
-          Es convida a que més persones participin a la comissió de difusió. 
-          S’opina que es faci cada quinze dies però que si algú troba una opció de monogràfic factible 
es diu a l’assemblea,  s’organitza i es fa. 
-          S’opina que no sempre cal que hi hagi un monogràfic cada quinze dies. 
-          S’opina que és important fer-ho cada quinze dies perquè doni temps a fer una bona difusió. 
-          Es proposa elaborar cartells de difusió per mes, on hi consti tot el calendari mensual. 
-          S’opina que hauríem de fer accions paral·leles a l’assemblea. 



-          S’opina que hauríem de fer servir experts que puguin haver-hi dins de la mateixa assemblea 
per fer un monogràfic.. 
-          Es proposa fer una campanya contra els 400 euros menys que el govern pagarà a tantes 
famílies d’aquí al març. 
-          Es proposa preparar la propera o properes assemblees en la mateixa assemblea. 
-          Es decideix destinar la primera assemblea de cada mes a preparar les 
assemblees, els ordres del dia. 
-          Es proposa en lloc de funcionar per correus  funcionar per grups, yahoo_/google groups. 
  
*La comissió de preparació planteja si l’assemblea voldrà seguir reunida a l’aire lliure quan arribi el 
fred o voldrà trobar un espai tancat. Farà fred, cal carregar altaveus... Un cop fes bon temps ens 
tornaríem a col·locar a les places. 
  
-          Ja s’estan buscant llocs tancats on podríem fer les assemblees. 
-          S’opina que es pot seguir al carrer, però tenir un lloc per anar en cas de pluja. 
-          La proposta d’espai tancat a Sarrià seria la Casa Orlandai, si fos el cas, caldria organitzar-se i 
parlar-ho amb temps amb CO. 
-          Es torna a plantejar si seria millor centralitzar l’assemblea a Sarrià, però no hi ha consens, 
potser així seria més fàcil atreure més gent. 
-          Es proposa fer les assemblees a Sarrià però fer algun acte a St Gervasi. 
  
-          Ens han d’explicar com va anar la reunió INERBARRIS. 
-          Es proposa fer 1 sol monogràfic al mes i  centrar-nos més en formar part del complex de 
barris, anar més a la una, centrar-nos en la campanya electoral (fer un lema i difondre-ho), 
enganxar-nos a les iniciatives de la resta de barris, plaça Catalunya…. 
  
-          Es decideix centrar el tema de la propera assemblea en les ELECCIONS. 
-          Es mantenen les dues properes assemblees a Pl Cardona i d’aquí un mes, quan 
comenci a fer fred ja decidirem si anem a CO o altres espais tancats. 
-          Cal fer molta difusió de les dues properes assemblees a Pl Cardona! 
  
5- CALENDARI I ACCIONS, propostes + 6 - TORN OBERT DE PARAULES 
  
-          Hi ha una conferència el dia 19 d’octubre al centre parroquial i ens han demanat si pot anar-
hi algú de l’assemblea a explicar què som i què fem a l’Assemblea. S’hauria d’aprofitar la oportunitat 
per fer difusió. De moment, surt voluntària la Núria Ramis. 
  
-          L’assemblea de la Llagosta ha presentat una proposta per a la resta 
d’assemblees: “no ens identifiquem amb les candidatures polítiques que utilitzen el nom 
de 15M”. Ens adherim? Ho estudiarem i es votarà a la següent setmana. 
  
-          Estudiants pel canvi i Democràcia Social tenen una iniciativa legislativa popular: necessiten 
5000 firmes. Es demana que el govern presenti al parlament un pla d’ocupació per aturar l’atur.. Ens 
podem informar sobre la iniciativa aquí:www.aturemlatur.cat A properes assemblees comentarem si 
a l’assemblea li interessa adherir-se. 
  
  
7-ANEM A PENJAR CARTELLS PEL BARRI 
 


