Resultat del treball dut a terme durant l’assemblea de Sarrià‐St. Gervasi
de l’1 de novembre de 2011
línies de treball

drets bàsics:
sanitat i educació

temes (T)

accions (A)

entorn (E)

 L’educació està dins

 Vincular les diferents

 les AMPA i entitats del

i fora de les escoles.
És responsabilitat de
tots i totes – 12
 Defensa del sector
públic – 10
 Decreixement – 9
 Banca de negoci vs

banc ètica – 7

crisi sistèmica:
economia i ecologia

 Qui té el poder? El

política i
participació
ciutadana

treball i atur

(redistribució del
treball i model
d’empresa)

segrest de la
democràcia. Volem
ser Islàndia! – 13
 Millorar la
democràcia
parlamentària i
implantar la
democràcia directa.
Reforma de la llei
electoral. – 6

 Vivim per treballar?

—Repartiment de la
feina— – 12

 Solució per a

habitatge i pobresa

qualsevol família
que tingui problema
d’habitatge i
necessitats bàsiques
sense cobrir – 9

 Atraure més

moviment 15‐M

indignats i
indignades – 4
 Potenciar la
coordinació – 2

entitats del barri per
enfortir i enriquir la
comunitat educativa – 8
 Campanya informativa.
Recolzament als
tancaments dels
hospitals – 8
 Denúncia:
o empreses i sector
públic que
malgasta energia
o increment de preus
del transport
públic – 10
 16 portes de
Collserola ‐ 10
 On van els nostres
diners? Exigir
transparència en els
comptes del districte i
de l’Ajuntament:
o Sous
o dietes
o encàrrecs i obres
o informes tècnics – 18
 Fomentar la
democràcia directa:
o ILP
o consultes populars
o ús d’Internet per
votar ‐ 9
 Difusió de “bones
pràctiques” – 6
 Crida als aturats (del
barri) – 5
 Informar de fets a la
població – 2
 Denunciar i promoure
solidaritat:
o professionals
o cooperatives
o govern Consells de
barri i Consell de
ciutat –7
 Activitats lúdiques de
massa
 Solidaritat amb la
resta de companys ‐ 8
 Recull de premsa i
materials sobre el
moviment 15‐M a
Sarrià, Barcelona i el
món

barri – 3

 Barris en transició

(Casa Orlandai /
Nova) – 9
 Cooperatives de
consum ecològic (com
ara Cooperativa
germinal) – 8
 Seleccionar entitats

de barri amb afinitats.
Buscar complicitat i
que facin d’altaveus –
13
 Relacions amb altres
assemblees del 15 M.
DR4 (?) – 8

 Cooperatives del

districte – 3

 Banc del temps – 9
 Contactar i aprofitar

l’experiència dels
grups que ja lluiten:
plataforma habitatge,
500 X 200, Càritas,
ILP, plataformes
afectats hipoteca,
ocupacions – 16

 Fer‐nos visibles – 7
 Coordinació

assemblees veïns – 4

Priorització: X = temes preferits / X = accions preferides / X = vincles amb l’entorn que susciten més interès

“Estovalles” (treball previ a a selecció i priorització de temes i accions)


drets bàsics: sanitat i educació
o (T) El sistema educatiu espanyol i català és molt deficient. Es tracta de com
ensenyar i menys de què.
o (E) Ampes escoles
o (T) L’educació és un tema de tots, no tan sols dels pares i l’escola
o Cal fer despertar la consciència del que tenim i del que no té la majoria
(per evitar despeses gratuïtes)
o Foment de la cultura de l’estalvi, reutilització...
o (E) Col·laborar amb el PEC —Projecte Educatiu de Ciutat— (crear xarxa
social per millorar l’educació) i amb altres entitats
o (T) Comunitat educativa al barri: escoles + esplais + caus...
o (T) (A) Aprofundiment en valors
o (A) Fer un seguiment de prop dels canvis que des de la conselleria es
posen en marxa.
o Informar que s’estan privatitzant tots els serveis públics lligats a l’estat del
benestar que tant ens han costat d’aconseguir i que, si no fem res, mai
tornarem a tenir allò de què gaudíem abans.
o (T) Defensa del sector públic ‐‐> (A) Campanya informativa i recolzar
accions en contra del tancament d’hospitals



crisi sistèmica: economia i ecologia
o (T) (A) 16 portes: volen començar a urbanitzar Collserola!
o Crisi sistèmica, també crisi filosòfica ‐‐> Emocions!
o (T) Diners / banca ‐‐> (A) Banca especulativa vs banca ètica: Campanya
perquè la gent hi traspassi els diners
o El sistema econòmic està quebrat i poca gent ho sap encara (els deutes són
impagables)
o IRPF del 90% dels sous > 6.000 €/mes
o Prohibició que els vehicles corrin més de 120 km / h (de fàbrica)
o Supertaxa als avions
o (A) Denunciar quines pràctiques duen a terme els bancs convencionals
o No podem pretendre tenir el clima dins dels edificis sempre igual hivern i
estiu; s’ha de conscienciar la gent
o (E) Participar amb altres entitats com NOVA
o (E) Barris en transició (Casa Orlandai)
o (E) Cooperativa Germinal (Cooperativa de consum)
o (A) Horts urbans, enverdir la ciutat
o (A) Intensificar la informació de primera mà: conferències, xerrades,
taules rodones, vídeos, pel·lis
o (A) Potenciar l’economia local. Procurar que el sistema producció,
distribució i consum es tanqui amb sentit
o (A) Desovediència civil davant la pujada de preu al transport públic. Fer
campanyes informatives a metro i bus.
o La natura és el nostre valor principal!
o (T) Decreixement
o (A) Boicot a tot aquell negoci que despilfarra energia (llums oberts a la nit,
estufes a l’aire lliure)



política i participació ciutadana
o Transparència en la política que tenim al districte
o Exigir transparència en els comptes municipals, conèixer els costos de les
obres municipals i despeses i dietes dels càrrecs polítics de l’ajuntament
‐‐> (A): mani a la plaça Sant Jaume
o Participació activa als consells de barri...
o Com podem “despertar” el 95 % de la població?
o La democràcia a Europa està en perill.
o Exigir democràcia directa, però la gent està preparada?
o (T) Quins espais de participació ciutadana existeixen al barri per als veïns i
veïnes?
o (E) Mapa associatiu ‐‐> (A) Coordinar diferents entitats
o (A) Participar del PAD —Pla d’Acció del Districte— de 2011‐2014
o (T) Democràcia directa ‐‐> (A) Democràcia 4.0 ‐‐> DRY
o Què fer amb les AAVV existents? Mereix la pena contactar?
o (A) (E) Dinamitzar i reforçar el banc del temps
o (T) Emfatitzar el poder de la ciutadania
o (A) Demostrar als polítics que estan al servei dels ciutadans i ciutadanes i
no al revés
o Possibilitat de fer “mocions de censura” des de la ciutadania (tipus
referèndum per fer fora algú)
o Explorar la possibilitat de fer ILP —Iniciativa Legislativa Popular— als
bancs



treball i atur (redistribució del treball i model d’empresa)
o (T) Cooperativisme ‐‐> (A) Difusió: cooperatives, consum, transport, banca
cooperativa ‐‐> (E) Germinal, Coops, Biciclot
o (T) Banc del temps ‐‐> (E) Banc del temps de Casa Orlandai
o (T) Fa 80 anys que es va establir la jornada laboral a 8 hores/dia. Perquè
ja no es pot reduir (una mica) més?
o (A) Tractar de fer una crida als joves aturats que deuen ser uns quants al
districte. Com fer‐ho?
o (T) Si es paga un atur se n’ha de treure un rendiment d’experiència i
d’utilitat per la comunitat.
o Pujar el salari mínim a > 1.000 €/més nets, ja
o Acabar amb hores extres pagades i penes de presó per les hores extres no
retribuïdes (i no declarades) (fer més presons)
o (A) Impulsar una campanya sota lemes com ara “ningú més sense feina,
prou acomiadaments: REPARTIM LA FEINA”



habitatge i pobresa
o (A) (E) Cooperatives d’habitatge
o (T) Denúncia de l’especulació immobiliària
o (T) (A) Desnonaments al barri
o Expropiar habitatges a bancs a canvi de mantenir accés al finançament
públic, entre d’altres, via BCE
o (A) Mapa d’habitatges buits/ desocupats del barri
o (A) Participació i pressió:
1. Consell de Barri
2. Serveis socials
3. Altres associacions (E)
o Vinculació al moviment d’ocupació
o Recolzar les ocupacions que fa el 15‐M!
o (T) Desnonaments i abús hipotecari ‐‐> (A) I.L.P. —Iniciativa Legislativa
Popular—, plataforma d’afectats per la hipoteca, recollir firmes, informar i
pressionar ‐‐> (E) P.A.H, edifici 15‐O
o (A) Carta als partits polítics i al parlament per promoure una llei que
prohibeixi la pobresa / o convidant a treballar en aquesta línia.



moviment 15‐M
o Visibilitzar tot el que es fa
o Fer una estàtua als herois del 15‐M que són perseguits
o Com ser més?
o Manteniment de la vinculació amb la resta del moviment
o Coordinació amb els barris més propers a l’hora de fer accions (Gràcia, les
Corts...)
o Vinculació amb “15Ms” de fora de l’Estat? / Intercanvi d’iniciatives, bones
pràctiques...
o (T) Mostrar i demostrar que som un grup de pressió organitzat ‐‐> (A)
Organitzar‐nos...!!
o (A) Discutir, dialogar amb aquells que no pensen com nosaltres
o (T) Objectius de l’Assemblea
o Donar suport als companys que han estat acusats i als que han rebut
multes
o Fixar menys objectius i accions. Fer‐ne ½ cada mes als barris i assemblees
coordinats. El mateix hauria de servir per a la nostra assemblea.
o (A) No només fer manifestacions polítiques sinó també incloure activitats
lúdiques per despertar la part emocional que tots tenim i atraure més
gent: concerts benèfics, activitats culturals, maratons...
o Coordinació global!
o Que la gent s’impliqui en el fer i el ser polític i social. Decidir i fer coses
conjuntament

