Acta Assemblea d’indignats Sarrià-Sant Gervasi 10/11/11
Data: Dijous, 11 de noviembre del 2011.
Lloc: Plaça de la Vila (Sarrià).
Assistència: una vintena.
Ordre de dia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.

Aprovació de l’ordre del dia.
Repàs d’acords presos en l’última assemblea.
Comissió d’activitats pel 12/11/11.
Accions durant la campanya electoral.
Proposta per una dinàmica dirigida a l’assemblea.
Calendari de properes activitats.
Torn obert de paraula.

Aprovació de l’ordre del dia: s’aprova.
Repàs dels acords presos en l’última assemblea:
- Es faran tres assemblees al mes a Sarrià i una dividida entre Sarrià i Sant
Gervasi (és a dir, dues assemblees diferents). Tot el que es pugui decidir en
aquestes assemblees dividides no serà vinculant fins que no s’aprovi a
l’assemblea conjunta.
- Dijous 17 de novembre: inauguració de l’exposició d’indignats a Casa
Orlandai.
3.
Comissió d’activitats pel 12/11/11:
- Difusió: s’ha fet cartell i octavetes. S’han enviat i es proposa anar a penjar
els que estan impresos pel barri quan acabem l’assemblea (es fa). Hi ha una
convocatòria a l’1N i al blog. S’ha enviat a les associacions del districte i
també a Pl. Catalunya (però no ho han penjat). Conclusió, la difusió està en
marxa.
- Espai: com que hi ha campanya electoral ens posen traves per utilitzar
l’espai públic. A l’Ajuntament ens diuen que potser hi ha un acte (tot i que
no ho poden saber segur) i que, per tant, no podem installar-nos a la plaça
el dia 12. No ens ofereixen punt de llum a l’Ajuntament però hi ha una
veïna que sí. Decidim que s’intentarà fer a la Plaça de la Vila de totes
maneres. Si fos impossible, tenim com a pla B la Pl. Sarrià. Cal moure’ns
per buscar un punt de llum a Pl. Sarrià per si de cas!
- Infants: es portaran guixos i altres materials per entretenir nens i nenes que
acompanyin els seus pares a les xerrades.
- Menjar: comprem gots de plàstic amb diners de l’assemblea. Cadascú ha de
portar un plat, un cobert i una peça de fruita per fer macedònia.
- Es proposa signar un manifest vingut de Madrid sobre el tema de les
restriccions en l’ús de l’espai públic durant la campanya electoral. El llegim,
votem i aprovem firmar-lo. (s’adjunta aquest manifest més avall)
4. Accions durant la campanya electoral: Propostes que venen de Plaça Catalunya:
- Acampada a Pl. Catalunya de nou.
- Xiulades a meetings.

-

Contra-propaganda electoral: redactar de nou propostes dels partits polítics
evidenciant-los i criticant el seu projecte.

Des de l’assemblea de barri es proposa pintar cartells electorals o enganxar-hi
cartells crítics al damunt. Decidim que són accions que pot fer cadascú pel seu
compte sense necessitat que quedem un dia explícit per fer-ho tots junts.
S’enviaran els esmentats cartells crítics per correu electrònic. Si ho desitgem
podem firmar com a assemblea de barri.
5. Proposta per una dinàmica dirigida a l’assemblea: la persona a qui s’ha
demanat que dirigeixi aquesta activitat (ja que es dedica professionalment a l’àmbit)
ve a explicar-nos de què es tractaria. Seria una activitat per dinamitzar una pluja
d’idees sobre objectius i intencions de l’assemblea. A partir d’organitzar aquestes
idees podríem visualitzar millor el rumb de l’assemblea. A tothom li sembla una
bona idea: s’aprova i més endavant es parlarà de dates.
(Punt no previst). ILP Aturem l’atur: respecte la proposta que es va rebre de signar a
favor d’aquesta iniciativa es va vota que no a la passada assemblea. La portaveu que
havia vingut a fer la proposta fa unes setmanes ha llegit l’acta i està al corrent que hem
decidit no firmar. Ens expressa que li sap greu que no poguem acceptar una proposta
que s’ajusta als nostres objectius a causa de les ideologies i creences de la persona que
hi ha darrere. Es planteja: “estem pel que ens uneix o pel que ens separa?”.
L’assemblea accepta que tothom s’expressi lliurament independentment de les seves
creences religioses o polítiques però el que es vota és el que és i, en aquest cas, es va
votar no firmar aquesta iniciativa. Pel que fa a les raons que porten a la majoria dels
membres de l’assemblea a no fer costat a la proposta, es tracta, efectivament, de la
persona que hi ha darrere del projecte. En resposta a la pregunta de la portaveu (“estem
pel que ens uneix o pel que ens separa?”) l’assemblea respon que, òbviament, estem pel
que ens uneix però, sobretot pel que fa a la política, considerem que cal tenir en compte
si les conviccions d’aquells que hi ha darrere de les iniciatives contradiuen clarament el
moviment que defensem (15M). Per exemple, en aquest cas, l’home que impulsa ILP
Aturem l’atur coneixem que discrimina públicament les persones homosexuals i, el
nostre moviment defensa, entre d’altres coses, la no-discriminació per motius
d’identitat sexual, homosexualitat, etc.
6. Calendari:
- 12/11/11: es proposa si aprofitant aquest dia d’activitats es pot collaborar
amb el banc d’aliments. Es parla i ens adonem que no hi hauria temps de
fer difusió per dissabte. Com que és un tema que interessa i es vol treballar
més enllà de la collaboració amb aliments, decidim dedicar-li un punt
sencer a la propera assemblea.
- Divendres 11 de novembre (demà): s’ha quedat a les 17h a la Casa Orlandai
per començar a muntar l’exposició dels indignats que s’hi estrenarà la
setmana vinent.
- 17N: s’havia acordat que aquest dia, dijous que ve, hi hauria l’inauguració de
l’exposició de Casa Orlandai (és a dir, que quedaríem per anar-hi plegats a
veure-la i fer ambient) però resulta que serà un dia molt atrafagat. El 17N hi
haurà vaga d’universitats i a la tarda-vespre hi haurà la manifestació
corresponent al centre de la ciutat. Després de discutir-ho llargament
decidim que: dijous que ve (17N) és un dia de vaga i, per tant, NO HI

HAURÀ ASSEMBLEA DE BARRI ni tampoc serà el dia d’inaugurar
l’exposició dels indignats de Casa Orlandai.
- Dimarts 15 de novembre: inauguració de l’exposició dels indignats a Casa
Orlandai. Quedem allà a les 20h per fer ambient.
- Dilluns 14 de novembre: es queda per acabar de muntar l’exposició a Casa
Orlandai a les 20h. Es necessitarà gent! Anem-hi si podem!
7. Torn obert de paraula:
- Ens encoratgem a ocupar Plaça Catalunya si es dóna el cas.
- Aquest dissabte hi ha assemblea general a Pl. Catalunya a les 17h. Seria
interessant anar-hi!
- Es va anar a la coordinadora de barris i va ser molt interessant:
• Cal explicar el sistema d’emergència per a les mobilitzacions.
• S’ofereixen serveis de pregoners des d’altres barris.
• S’ofereixen serveis de guillotina des d’altres barris.

