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1. Aprovació de l’ordre del dia: aprovat 

2. Acords presos la setmana passada:  

Campanya del 20n, es va fer un grup de treball i es proposa treballar la participació 
democràtica. 2 xerrades: reforma local i democràcia local (ja s’estan mirant ponents) 

Dinar de carmanyola: es proposava que fos dissabte 12 de novembre i amb un 
funcionament semblant a l’últim sopar: durs els plats segons els cognoms. 

Fer un escrit sobre democràcia local i publicar-ho als diferents mitjans de comunicació 
del districte. Sorgeix el debat de fins a on podem publicar allò que firmem com a 
assemblea, on estan els límits. Es decideix portar el debat a la coordinadora. 

Adhesió al manifest “tu no em representes” i enganxarem la frase als diferents cartells 
de propaganda electoral. 

3. Exposició a l’Orlandai: la persona que ho porta no hi és, però està gairebé tot enllestit. És 
del 15 de novembre al 30, s’hi penjaran fotografies, alguna pancarta, ovelles de les festes de 
Sarrià... separat en 2 espais: districte i pl Catalunya. La difusió a través de Casa Orlandai (apart 
dels nostres mitjans). I un cop acabada s’enviarà l’exposició a Can Castelló, es diu d’enviar a 
altres centres cívics, hem d’aprofitar a fer-ho ara que estan tancant les activitats del trimestre. 
Per fer màxima difusió de l’assemblea aprofitem l’espai i el primer dijous des de l’exposició 
(dijous 17) fer l’assemblea a la Casa Orlandai, i aquesta s’iniciarà amb una presentació sobre 
l’assemblea i el moviment; caldrà fer un fulletó de presentació, actes etc. de l’assemblea 
(podem aprofitar la presentació que ja teníem feta) –> surt un encarregat per fer-lo. El dia del 
muntatge serà dilluns 14, ja es dirà l’hora, i caldrà que vagi gent a ajudar. El cost de moment és 
de 160€, es queda que posarem el porquet/guardiola a recepció i penjarem cartells on es 
demani un donatiu explicant que és per finançar l’exposició i altres possibles actes, durant el 
dinar del 12 també es pot aprofitar per caixa.  

 

4. Actes:  



 12 de novembre: xerrada + dinar. Està explicat al punt 2. 

 

5. Organització: en assemblees anteriors es va quedar que la periodicitat seria setmana fins 
arribar al 20N, que ho podríem tornar a debatre. Es decideix continuar les assemblees igual, 
però fent-les 3 cops al mes a Sarrià i un cop al mes l’assemblea es divideix en Sarrià i Sant 
Gervasi, i cada una la farà al seu nucli, així no es perd gent que prefereix anar a Sarrià (s’apunta 
que les assemblees són més multitudinàries a aquest barri) i no s’abandona Sant Gervasi. 
Aquesta última versió serà l’últim dijous de mes i no s’hi podrà decidir res, servirà doncs per 
debatre temes que hi hagi sobre la taula. 

 

6. Propostes:  

Hi ha consells de barri del 7 al 24 d’aquest més, estaria bé ananr-hi i veure què es 
parla: 

http://w110.bcn.cat/portal/site/Sarria-
SantGervasi/menuitem.8d353f48d6257d6d7ca67ca6a2ef8a0c/?vgnextoid=6d8332fe7f23a21 

Fer alguna acció amb el banc dels aliments i la banca convencional (informativa, 
denúncia etc.) 

Es proposa fe runa pluja d’idees d’accions per la setmana que ve 

 

7. Torn obert:  

Es llegeix un manifest sobre sanitat pública i es demana gent per passar-lo a ordinador 
i imprimir-lo, es portarà la pròxima assemblea. 

Sobre la coordinadora de barri s’explica que hi ha desconfiança entre barris i secotrs 
(educació, sanitat, etc.) cal doncs fer propostes per millorar, i veure com els barris 
inclouen els secotrs, i com els sectors tenen en compte els barris . aquest tema 
s’exposa a N-I. Divendres 4 hi ha coordinadora de barris al Verdun (pl rajoles davant de 
l’edifici 15-O a les 19.30) 

Al n-I hi ha un manifest “carta al jutge” que es penjarà i a la pròxima assemblea 
decidim si ens adherim.  

Diumenge 13 hi ha assemblea de casal de joves, la pròxima assemblea es tornarà a fer 
una presentació del projecte 
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