
Acta assemblea 27.10.2011 

No hi ha ordre del dia. 

1. Es discuteix una proposta de Madrid per fer unes eleccions de propostes és a dir fer 

com una mena de bústies durant tota una jornada a tota Espanya perquè tothom 

pugui acostar-se a llançar les seves propostes.  

2. El grup de treball 20N exposa les seves propostes (el full s’adjunta a continuació) 

Es comenta que de cara dijous que ve s’ha de presentar una proposta clara a 

l’assemblea amb ponents clars, continguts concretats i fer un redactat prèvi.  

També es diu que es podrien portar les urnes de propostes que hi han per les diferents 

cases i que la gent digues la seva. 

Es debat sobre les propostes que s’han dut i en general semblen bé. Però es desestima 

totalment el fet d’enviar una carta al diari i anar per lliure sense coordinar-nos amb la 

resta del moviment. 

3. També es comenta la proposta de fer una assemblea d’associacions per conèixer i 

crear xarxa social al barri. Sha de fer un llistat de les associacions del barri de Sarrià i 

Sant Gervasi.  

4. Som molt poquets i anem tots de bòlit, però el fet de que siguem nou a l’assemblea fa 

replantejar-se de que s’ha d’activar una alter cop les dinàmiques per poder seguir 

avançant.  

5. Es comenten les pròximes convocatòries 

- Divendres 28 : reunió per desencallar l’espai de coordinació de barris 

- 13n: Mani en contra el feiisme 

- 17n: vaga a les universitats 

- Trobada Anoia (explicada a l’acta pasada 

 

GRUP DE TREBALL 20N – 26/10/2011 

 

Es proposen 2 grups de treball per treballar els següents temes:    

 

1) Jornada de debat i reflexió (o com li volgueu dir). El format pensat seria el següent: 

- dissabte dia 12 matí-migdia (la setmana abans de les eleccions, es descarta el dissabte 19 

per una possible acció conjunta amb pl Cat) Inici a les 11 hores. 

- frase/eslògan/lema: 1 vot cada 4 anys. ET CONFORMES? 

- es farien dues xerrades: 

                 - participació/democràcia local: l'experiència de qui ha participat als consells de 

barri i de districte de Sarrià-St Gervasi (contacte Aitor) 



                 - una xerrada que ens proporcionaria la comissió de reforma electoral de pl Cat, 

que demanaríem que fos del tema: noves formes de participació electoral i política.  

- (opcional) fer una petita representació/activitat/"parafernàlia" que vingués a dir: "adéu a 

la democràcia del voto un cop cada 4 anys, hola a la nova democràcia més participativa/del 

segle XXI".NOMÉS FER-HO SI HI HA HORES I GANES. 

- dinar de carmanyola 

- es recollirien correus (per afegir-los a la llista de correu gral de l'assamblea) 

- es podrien recollir signatures per la causa "democracia 4.0", per exemple, si sortís a 
la xerrada 2 i es considerés oportú 
- en paral·lel, hi haurà fulls, retoladors i guixos per què els nens puguin estar entretinguts 

- es farà una recollida de idees i suggeriments en una bústia (veure proposta de la Manuela) 

- es portarà la guardiola i potser es poden fer alguns pins més 

 

2) un segon grup de treball que treballés més en la línia de difusió dels continguts que volem 

fer arribar. La idea seria que, el cartell que anunciés la jornada del dissabte 12 s'imprimís en 

DIN-A5 i que a l'altra cara hi figurés un text-resum del que volem dir. El text vindria a dir: 

 

"Què puc fer per participar políticament més enllà del meu vot?" 

- informar-me de quan es duu a terme el consell del meu districte (data del pròxim consell de 

districte de S-SG) 

- participar en els consells de barri del meu barri 

(dates: http://w110.bcn.cat/portal/site/Sarria-

SantGervasi/menuitem.8d353f48d6257d6d7ca67ca6a2ef8a0c/?vgnextoid=6d8332fe7f23a21

0VgnVCM10000074fea8c0RCRD&vgnextchannel=6d8332fe7f23a210VgnVCM10000074fea8c0

RCRD&lang= ) 

-consultar al bloc de l'assamblea Sarrià-St Gervasi quins efectes té el meu vot/què passa si 

voto blanc/nul/m'abstenc. (simulador [recomanat x la wikipedia, no l'he comprovat, 

xo: http://icon.cat/util/eleccions] 

- ILP (tant a nivell estatal com autonòmic), [malgrat les seves limitacions] 

- democracia 4.0 (enllaç) 

- campanya per la democràcia directa (enllaç) 

- síndic de greuges/defensor del pueblo 

 



Això és tot el que s'ha dit, queda obert: 

- tema cartell: s'ha dit que al cartell sortís que ho organitza l'assamblea, i q tb hi consti cada 

quan ens reunim i q si no es pot venir, q ens segueixin x FB, twitter, bloc etc. 

- el text-resum que s'elabori, es podria fer arribar a associacions, diaris, ateneus, centres 

cívics etc per donar-nos a conèixer i alhora difondre el missatge. 

- al bloc s'hauria de penjar un article més o menys permanent (consultable i q no vagi 

quedant enrere en el temps, almenys fins al 20-N) on sortís lo de quins efectes té que jo 

m'abstingui, voti en blanc, nul, partits minoritaris... potser simplement repenjaria un 

document q trobéssim prou bo, i l'enllaç al simulador plantejant-ho com: "explora-ho tu 

mateix/a" per reforçar la idea q no donem opinions. 

- ha quedat a l'aire el tema dels de l'Oliva treball per la Pau, que oferien tallers per treballar 

temes de llei electoral, q oferien un taller de 90min i no sabem si cobren o no, ni si els poden 

fer més curts... ho investigem per si de cas. 

 

 


