
Assemblea de Sarrià - Sant Gervasi – 15/12/2011 a les 20h – Casa Orlandai 
 
1. A causa de la poca assistència de gent en aquesta sessió, s’obre un debat de reflexió 

sobre aquesta qüestió i el funcionament de l’Assemblea. Es plantegen diversos punts: 
 És massa, una assemblea setmanal? 
 Quins objectius té l’Assemblea? Se’n proposen alguns: 

a) Fer acte de presència al carrer. 
b) Estar atent a l’actualitat de fora i transmetre-la. 
c) Fer conferències. 
d) Fer accions reivindicatives puntuals. 

 Per què la gent deixa de venir?  
a) Perquè l’Assemblea és un espai massa formal que impedeix que aflorin vincles 

d’afinitat i no es puguin tirar endavant iniciatives fins que siguin aprovades per la 
mateixa Assemblea. Es remarca el fet que les trobades informals de persones 
sovint són més productives. 

b) Perquè l’organització de l’assemblea no està gens definida. 
Totes aquestes qüestions en tot cas queden pendents de seguir-se debatent, cosa que se 
suggereix de fer en la propera Assemblea, així com continuar la discussió encetada en 
l’assemblea del dia 1 de desembre.  

 
2. Espai de coordinació (EC) de barris 

 S’informa que l’endemà es farà l’EC a la Casa Sagnier a les 18.30 h, cosa que suposa 
la primera participació de l’Assemblea en l’organització d’un EC. 

 Quant a les accions del 28 de desembre, els barris volen fer diferents accions: al matí, 
performances i anar pel metro penjant llufes; a la tarda, taller i desfilada de llufes pels 
voltants de plaça Catalunya.  
Per tant, s’acorda:  
a) No fer res coordinadament com a Assemblea pel matí, però qui ho vulgui fer 

té via lliure. 
b) Participar en el  taller-desfilada de la tarda. 

 Temes sorgits en l’últim EC i dels quals l’Assemblea encara no s’havia pronunciat, per 
tant, es decideix: 
a) No fer un cercavila de manera coordinada amb tots els barris el mateix dia. 
b) Participar en l’acció de protesta contra la pista de gel de plaça Catalunya, entenent 

com a tal l’acció del dia 28 de desembre. 
c) Participar en la concentració a la plaça Sant Jaume per reivindicar transparència en 

l’Administració i el Govern. 
d) Per a una possible acció coordinada amb tots els barris el mateix dia contra un 

objectiu concret de cada barri, s’acorda no participar-hi ara mateix, tot i que no es 
descarta en un futur. 

e) Pel que fa al sistema d’avís en cas d’emergència, l’Assemblea ha facilitat a l’EC el 
seu correu general  i el de la Comissió de Difusió. 

f) Participar en la plataforma d’intercanvi de recursos entre barris. 
g) Ara mateix l’Assemblea no té capacitat per organitzar un EC. 
h) L’Assemblea creu que l’EC hauria de reunir-se un cop cada mes, excepte casos 

d’emergència. 
 
3. Campanya de Nadal: felicitació de les festes amb text anticonformista 

Es tracta d’un text sorgit d’un grup de Sant Gervasi que es vol penjar pel carrer i difondre 
via correu electrònic i per altres mitjans digitals. Vol felicitar les festes de manera 
reivindicativa, i es proposa encartellar el barris en dues tongades (ara el desembre i abans 
de Reis). 

Es deixa llegir tot el text a tots els assistents, que aproven la iniciativa i el 
document per unanimitat (vegeu-lo al final de l’acta). 

Quant a la impressió del text, se’n faran còpies a A3 (les primeres 100 unitats 
gratuïtament gràcies a el Miquel Àngel) que haurien d’estar llestes per a la propera 
Assemblea. Si després hi ha més demanda, se’n farien més còpies (per això, es demana al 
Xavi Tenorio que esbrini de quants diners disposa l’Assemblea). 

També es faran versions del document en A4, A5 i en Powerpoint; la impressió de 
les dues primeres l’haurà de fer cadascú individualment. 

 
4.  Tema 16 portes 

Els veïns de 9 Barris han fet un manifest, al qual s’han adherit moltes associacions i 
persones individuals de molts àmbits diferents, que denuncia alguns aspectes d’aquest 



projecte de l’Ajuntament, que pretén crear 16 accessos a les faldes de Collserola. Aquí 
teniu l’enllaç del manifest de 9 Barris. 

Des de l’Assemblea es vol adaptar aquest manifest, sota la supervisió de 9 Barris, al 
context del Districte de Sarrià – Sant Gervasi i fer que s’hi adhereixin més associacions i 
persones individualment. És una manera simple, a més, de donar a conèixer l’Assemblea. 

S’acorda tirar endavant aquesta proposta, de la qual s’encarregarà el Joan Manel. 
 
5.  Queda pendent una proposta per fer diverses conferències al carrer. 
 
6. Es tanca la sessió a les 22.15 h. 
 
 
L’Assemblea de Sarrià - Sant Gervasi del 15-M et desitja unes bones 
festes i t’envia el millor regal en temps de crisi i incertesa: informació i 
arguments contra el conformisme. 
 
Cada vegada que sentis dir que vivim en el millor sistema possible, recorda que, a 
Catalunya: 
1. El 20,4% de la població viu sota el llindar de pobresa (1.500.000 persones). 
2. Des del 2008 s’ha triplicat el nombre de persones que reben ajuda dels bancs 
d’aliments (103.925 persones el 2010). 
3. Cada mes 588 famílies són expulsades de casa seva. 
4. Més de 600.000 persones són a l’atur, i la taxa d’atur juvenil és del 40%. 
5. En els països de l’OCDE la diferència en ingressos entre rics i pobres s’ha disparat i 
és la més elevada des de fa més de 30 anys. A Espanya el 10% de la població més rica 
guanya 11 vegades més diners que el 10% de la població més pobra. 
6. A la Unió Europea només Letònia, Lituània i Romania tenen una desigualtat major 
que Espanya.   
Fonts d’informació: Taula d’Entitats del Tercer Sector Social (www.tercersector.cat), 
Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE). 
 
Cada vegada que sentis dir als qui ens governen que no hi ha diners per a metges i 
mestres, recorda que: 
1. El frau fiscal a Catalunya és de 16.000 milions d’euros anuals:  

 Sis vegades més que l’estalvi que han suposat les retallades del govern de la Generalitat 

(2.700 milions d’euros). 

 Aquest frau és del 23% del PIB català, mentre que la mitjana europea és del 13%. 

 El 72% del frau fiscal es concentra en les grans fortunes i les grans empreses.  

2. El frau fiscal té molts noms i cognoms, per exemple: 
 Josep Lluís Núñez ha estat condemnat a 6 anys de presó per defraudar 13 milions 

d’euros a Hisenda. 

 La família Botín està sent investigada per Hisenda i s’ha vist obligada a pagar 200 

milions d’euros per regularitzar el patrimoni d’un compte bancari a Suïssa. 

 Artur Mas Barnet, pare de l’actual president de la Generalitat, Artur Mas, tenia un 

compte opac a Liechtenstein amb 823.262 euros. Era beneficiari del compte, el 2002, el 

mateix Artur Mas fill, aleshores conseller d’Economia i Finances de la Generalitat. 

3. Catalunya té un PIB per capita que és un 117% de la mitjana de la UE‐15*, i la seva despesa 

pública sanitària és del 79,7% de la UE‐15 (i baixant...). En canvi, els ingressos fiscals sobre el 

PIB a la UE són de mitjana del 44%, però a Catalunya, només del 32%. 

http://www.canmasdeu.net/?page_id=1005
http://www.tercersector.cat/


4. Els clubs de futbol deuen a Hisenda i a la Seguretat Social en aquests moments més de 900 

milions d’euros, que, en comptes d’embargar‐se, s’estan “negociant”. 

Fonts d’informació: Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado, 
Intersindical-CSC, Setmanari La Directa, La Vanguardia, Eurostat, Observatori Social, 
Rebelión. 
*UE-15: Finlàndia, Suècia, Alemanya, Àustria, Dinamarca, Holanda, Gran Bretanya, Bèlgica, Luxemburg, França, 
Irlanda, Portugal, Espanya, Itàlia i Grècia. 

Cada vegada que sentis dir que no hi ha alternatives, recorda que: 
1. Els sindicats d’inspectors d’Hisenda han fet públic que, si realment hi hagués 
voluntat política, es podrien recuperar 100.000 milions d’euros en quatre anys. 
2. La banca ètica, que promou una banca social i solidària, està creixent de manera 
accelerada (www.bancaetica.cat).   
3. Internet és una eina que ens ajuda a aconseguir coses impossibles d’imaginar temps 
enrere. 
4. Cada vegada hi ha més iniciatives que impulsen un nou sistema polític que estengui 
la democràcia al camp de l’economia i que situï la satisfacció de les necessitats humanes 
i ambientals al centre de les seves prioritats organitzatives: 

 Proposta de renda bàsica.  

 Foment del cooperativisme (cooperatives de consum, xarxes d’intercanvi, etc.). 

 Decreixement o adquirir la consciència que l’abundància no ens farà ser més feliços. 

 L’economia participativa, l’economia del bé comú, etc. 

 Potenciació de les quatres R (Reduir, Reutilitzar, Reparar, Reciclar) i consum de béns 

locals. 

De segur que al teu entorn hi ha alguna cooperativa de consum i algun banc del temps, 
informa-te’n! 

 
No volem canviar el govern, volem canviar el sistema.  
Volem una democràcia econòmica i política real! 
Bones festes! 
 

 
  

   




