
Assemblea de Sarrià - Sant Gervasi – 22/12/2011 a les 20h – Casa Sagnier 
 
0. Som 13 persones. 

1. S’expliquen breument els acords presos en l’assemblea passada. 

2. Es fa un resum dels punts tractats en l’espai de Coordinació de barris del passat dia 16 de 

desembre (Casa Sagnier). 

3. En aquest context torna a sortir el tema de l’estat de salut del 15-M, a escala local i global. Es 

comenta que sembla que hi hagi una sensació de buit a causa de manca d’objectius a llarg 

termini i que semblen poc concrets. En aquest sentit es comenta la iniciativa World in Progress, 

que s’encetarà el 28 de gener en protesta per al Fòrum de Davos i que de moment uneix les 

forces de DRY, el Fòrum Social Català i AcampadaBCN. El seu objectiu: oferir una alternativa 

viable, una via paral·lela, un contrapunt positiu que contraresti tots els discursos i realitats 

que ens ofeguen diàriament parlant de retallades, deute, atur, etc. La conclusió és que els 

temps futurs seran molt difícils i que la unió amb altres organitzacions ens ha de fer més forts. 

4. Es comenta en què consistirà l’acció del dia 28-D, en la qual, al matí, cada barri farà la seva 

acció concreta (repartiran llufes pel metro, faran petites actuacions pel carrer 

comicoreivindicatives...) i, a la tarda, tots els barris es trobaran a plaça Catalunya per fer una 

acció de protesta amb llufes, tenint en compte que aquell dia és el dia dels innocents. Així, 

s’acorda que: 

 El Xavier Tenorio portarà el cartell de l’Assemblea. 

 Tothom intentarà portar cartrons i pals. 

 Els rotuladors els portarà l’Ariadna. 

 De les brides, se n’encarregarà la Isabel Grego. 

 Del cordill, l’Angie. 

 I el Pere Cowley portarà tisores i cinta adhesiva. 

En tot cas, es remarca el fet que, qui vingui, ha d’intentar portar el que bonament pugui.  

Així mateix, es reparteixen cartells i llufes (que han costat 10 € i han estat pagats per el Joan 

Manel) per difondre aquest acte. 

5. Pel que fa al tema d’encartellar el barri amb la “nadala”, s’acorda que els de Sant Gervasi 

queden per fer-ho el dia 26 a les 19 hores a la plaça Molina (sortida Ferrocarrils). Els de Sarrià 

s’emporten algunes “nadales”, que deixaran a la Casa Orlandai, i es comenta que intentaran 

posar-se d’acord amb més gent per intentar fer l’encartellada també. 

S’ha fet una gran difusió de la “nadala” i per incrementar-la també s’enviarà a algunes 

associacions de barri.  

S’acorda que consti en acta l’agraïmemt de l’Assemblea al Miquel Àngel per haver imprès 

100 exemplars en A3 de la “nadala”. 

6. Quant al tema de les 16 portes, el Joan Manel diu que avança, però a poc a poc. 

7. Els treballadors de Caprabo-Eroski també estan en lluita i han demanat als barris el seu 

suport. Divendres 23-D reparteixen pels diferents centres fullets amb els motius de les seves 

queixes (el trobareu aquí). 

S’acorda que cadascú individualment intentarà repartir-ne alguns i que ens posarem en 

contacte amb els treballadors per estar atents a les seves accions futures. 

8. Ens adherim a un manifest de Parcs i Jardins (vegeu a sota). 

Altres temes: 

9. Es comenta fer un calendari 15-M per al 2012, copiant el format del d’una assemblea de Madrid 

(http://colmenarejo.tomalosbarrios.net/). El Xavier Marimón diu que a http://www.vistaprint.es/ 

t’imprimeixen el que vulguis gratis (surt el web de l’empresa al document) i que només et cobren 

http://espaicoordinacio.cz.cc/actes
http://espaicoordinacio.cz.cc/actes
http://assembleasarriasantgervasi.wordpress.com/material-difusio
http://colmenarejo.tomalosbarrios.net/
http://www.vistaprint.es/


les despeses d’enviament. S’acorda que l’Ariadna es posarà en contacte amb aquests de 

Madrid per veure si ens deixen “copiar” el calendari i, si és així, que es tirarà endavant (de 

moment en format digital només). 

10. Finalment, en el marc de la iniciativa World in Progress, com a possibles activitats per fer de cara 

al gener, la Manuela comenta que té un vídeo sobre el deute molt interessant i que està en 

contacte amb els qui preparen el procés sobre l’auditoria del deute extern. La idea és fer una 

projecció del vídeo un dijous, dia d’assemblea, amb una persona que el dinamitzi, i organitzar 

una conferència un cap de setmana amb una de les persones de l’auditoria. Tot això acabaria 

enllaçant amb l’acte del dia 28 de gener. S’acorda que la Manuela farà un primer contacte amb 

aquesta gent. 

11. Es tanca la sessió a les 22.00 h. 

 

Manifest en defensa del patrimoni verd de la 
ciutat 

 

Els parcs i jardins de Barcelona componen un patrimoni ciutadà irrenunciable, herència de diverses 
generacions de barcelonins i barcelonines i fruit de molts anys de reivindicacions veïnals i de l’esforç 
pel manteniment d'aquests espais per part de la plantilla de l'Institut Municipal de Parcs i Jardins. El 
govern municipal ha de ser garant d'aquest patrimoni, amb l'objectiu d'ampliar-lo i millorar-lo, mai per 
especular i afavorir interessos privats a través de la seva gestió. 

La transformació de l’Institut en entitat pública empresarial local, l’any 2005, va suposar una ruptura 
respecte al model de gestió directa que el primer ajuntament democràtic havia recuperat als anys 80. 
En aquella etapa, el manteniment de la jardineria de Barcelona va ser un referent reconegut arreu. Des 
de llavors fins avui, Parcs i Jardins ha sofert la externalització -del 30 % dels treballs encomanats- a 
empreses privades, que subcontracten maquinària i treballadors i, en una espiral d’interessat 
descontrol, acaben deteriorant el servei que presten, augmentant gradualment el pressupost inicial i 
sense assumpció de responsabilitats pels reiterats incompliments. 

Amb la privatització del servei, estem tornant al model fracassat dels anys 60 i 70, quan el 
manteniment del verd de la ciutat estava en mans d’empreses privades que mantenien un servei 
degradat, amb pràctiques corruptes. 

Per tot això: 

 Manifestem la necessitat d’augmentar el patrimoni verd públic, que manté a cada ciutadà de 
Barcelona molt per sota dels 10 metres quadrats aconsellats per l'Organització Mundial de la 
Salut. 

 Denunciem la política de privatització de serveis, actualment més del 30%, cedint a empreses 
privades el manteniment dels jocs infantils, part de la poda d'arbrat, tractaments fitosanitaris 
etc, renunciant fins i tot a exercir un control de qualitat de les privatitzacions, el qual també 
s'externalitza. 

 Mostrem el nostre rebuig a la política de contractació de personal. La supressió de la 
contractació de l’estiu, coincidint amb les vacances del personal fix (aprox. 80 eventuals), amb 
el consegüent deteriorament del verd, en èpoques de gran ús ciutadà. No es convoquen Ofertes 
Públiques d'Ocupació, obertes a tots els ciutadans, per tal de mantenir les ràtios necessàries per 
Ha. que permetin realitzar el manteniment suficient dels serveis encomanats. Es permet la 
contractació de personal (majoritàriament tècnic) sense procés selectiu conegut, ni tenint en 



compte els criteris de publicitat, mèrit i capacitat per accedir a un lloc de treball públic. Es 
vulnera l’acord signat l’any 2007 de Promoció de l’Ocupació a Parcs i Jardins, impedint 
l’accés a la jubilació parcial a persones que compleixen els requisits per fer-ho i nega el dret a 
treballar als integrants de la borsa de peons de l'Institut. 

 Reclamem que es fomenti la participació de les organitzacions veïnals en el control de la gestió 
del patrimoni verd de la ciutat, reconeixent el seu dret a formar part del Consell 
d’Administració de Parcs i Jardins. 

 Demanem que es faci una auditoria de l’estat actual dels treballs externalitzats, pel que fa al 
cost i la qualitat de servei prestada. 

 Exigim una política d’ocupació de l’espai públic més sostenible, que eviti les grans inversions 
per la seva “posta a punt” o plans integrals i aposti per dotar-lo de manera justa de mitjans 
humans i materials propis, prioritzant l’ús de la ciutadania de Barcelona, i ens manifestem en 
contra de la mercantilització d’espais com el Parc Güell, a través del cobrament d’entrades o de 
les facilitats amb les que l’empresa privada ocupa espais públics, com la plaça Catalunya 
aquest Nadal amb la pista de patinatge. Mentre que la ocupació ciutadana de la Plaça pel 
moviment 15- M es va criminalitzar, l’autorització municipal pel seu ús nadalenc ha estat 
aprovada en temps rècord. 

La política de reducció de plantilla i la creixent externalització de serveis mitjançant contractes a 
companyies privades, s’emmarquen en les polítiques de retallades que utilitzen d’excusa la crisi actual, 
sense entendre ni explicar a la ciutadania que la privatització implica pagar dues vegades, finançant el 
servei prestat per algú sovint mal pagat i en precari, i el guany empresarial d’intermediaris privilegiats. 
D’altra banda, es fomenta una elit polític-administrativa només dedicada a ordenar i parar la mà. 

Es per tot això que els sota signants demanem el retorn al model de gestió directa amb personal propi 
que permeti dur a terme els treballs encomanats pels estatuts de l’Institut i que la ciutat mereix. Pel 
manteniment sostenible de la jardineria pública No a la privatització de Parcs i Jardins de Barcelona 
Barcelona, desembre 2011 

- Comitè d'Empresa de l’I.M. de Parcs i Jardins de Barcelona 

- Seccions Sindicals de CCOO, CGT, UGT, USOC 

- Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB) 

Más info: 
 

http://www.publico.es/catalunya/413111/l-ajuntament-estudia-privatitzar-parcs-i-jardins 
 

http://www.malesherbes.blogspot.com/2011/12/parcs-i-jardins-seis-anos-despues_17.html 
 

http://www.favb.cat/node/634 
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