
ACTA ASSEMBLEA DE SARRIÀ - DIJOUS 24 DE NOVEMBRE. 
Casa Orlandai. 
  
Aquesta és la primera assemblea del barri de Sarrià, acabem sent al voltant d’unes 20 
persones. 
  
No hi ha ordre del dia, els de la comissió de preparació són només 3 ara mateix. 
  
Pluja d’idees: accions a nivell de barri: 
  
-    Modificar eslògans de publicitat cap a símbols del moviment 15M. 
-    Aprofitar i adherir-se a idees i accions que ja es duen a terme en el barri. 

 Anar al consell de barri de Sarrià i així conèixer les reivindicacions que s’estan 
duent a terme. Recollir així com també aportar idees. El consell està obert  a 
propostes, es podria presentar alguna proposta en nom de l’Assemblea..PAM. 

  
-    Recolzar accions d’altres barris. Redactar cartes: a polítics, banquers , contra els 
desnonaments.. 
-    Anar a entitats, bancs del barri,..a fer actuacions a nivell local. Transmetre els 
nostres objectius d’aquesta manera. 
-    Impulsar que s’obrin al barri espais culturals que no ho estan, com ara el Teatre de 
Sarrià. 
-    Ja que Sarrià és un barri amb moltes escoles, contactar-hi per conèixer les 
dificultats i limitacions que hi ha en el funcionament educatiu i donar suport. 
-    Contactar amb plataformes contra desnonaments, escoles..i animar-los a venir a 
l’assemblea. 
-    Crear una XARXA SOCIAL en el barri: important! 
-    ¿Per què Caprabo i Cinesa és més car a Sarrià? 
  
D’aquí a Nadal... 
  
-    Plantejar una campanya de Nadal que impulsi el consum dels petits comerços que 
s’estan veient amenaçats pels grans(Caprabo..). Potser la campanya aniria més aviat 
per la idea “compra al barri i no al centre”, ja que fora dels comerços d’aliments potser 
no hi ha tanta competència dins del barri. Campanya de Nadal que vetlli per un 
consum responsable. Contra joguines de guerra. 
-    Important contactar amb l’Associació de Comerciants de Sarrià. Aconseguir que 
s’afegeixin a l’Assemblea. 
-    Potser fer pancartes, frases reflexives, consum responsable, potser per posar-ho 
als aparadors. 
-    “Boikot” a activitats de Nadal al barri..potser no cal gastar-se diners en coses com 
aquestes ara mateix? 
-    Es pot anar  a parlar directament amb les persones que sabem que ho estan  
passant molt malament en el barri. Es pot treure informació estadística sobre les 
condicions precàries que es donen. Demanar als bancs quantitat de diners per a gent 
concreta que sabem que ho necessita? Penjar pancartes: “aquí no tots som pijos,”” 
també pots ajudar en aquest barri”... 
-    Recollir diners per ajudar famílies amb dificultats econòmiques aquest Nadal. Es 
respon que ja hi ha associacions per fer recol·lecta de diners per els més necessitats 
del barri..en tot cas recordar-ho. Anar al cens de Sarrià  i veure quanta gent gran hi ha 
a Sarrià  
  



-    Cara la campanya de Nadal: aconseguir que l’associació de  comerciants 
tanquin les llums per una estona i els diners estalviats es redirigeixin cap a 
alguna plataforma. Es podria destinar al banc d’aliments. En els negocis que 
s’adhereixin posar un cartell on hi consti dita participació en el banc d’aliments. 
GRUP DE TREBALL: NURIA RAMIS, XAVI T., LALI, NEUS, LAURA. I la Clàudia i 
en Jesús fan un cartell ben visual...  Alternativa: donar cada negoci un producte 
per el banc d'aliments a canvi, el cartell. Aconseguir que l'Antartida ,per 
exemple, faci música durant l'estona que s'apaguen les llums. APROVAT! 
S’ESTÀ TREBALLANT! 
  
  
       Després de Nadal...Educació. 
  
-    Organitzar potser una taula rodona per parlar problemes en l’ensenyament a nivell 
de Sarrià,per exemple.(Educadors, gent del barri,...) 
  
  
   
Es comenta que des de l’inici de l’assemblea s’ha notat una davallada important 
de gent a l’assemblea del districte. Perquè? 
  
-    Potser s’ha destinat massa temps a tractar temes d’organització. 
  
Com podríem fer que es reenganxessin? 
  
-    Fer-ne bona difusió i reservar potser l’últim dijous de cada mes per comentar temes 
a nivell de barri només. 
-    Organitzar accions més visibles. 
-    incentivar la participació, un paper més actiu. 
-    Potser és important aconseguir una xarxa social a Sarrià  per quan vulguem fer 
alguna cosa. Convidar associacions de comerciants, educació... 
-    Calen objectius grans i atractius, que fagin pensar que realment es poden i volen 
canviar les coses que no ens agraden. 
-    Plantejar una acció on tothom pogués participar cara la propera assemblea només 
de Sarrià. Per exemple, el 14 d’octubre, et donaven unes quantes enganxines i posant-
les pels carrers et senties partícep del moviment. 
  
  
Calendari: 
  
-    Aquest dissabte dia 25 hi ha recollida d’aliments a la Plaça de Sarrià: 
  
-    Cara la propera assemblea es va decidir que ens dividiríem en grupets, cada grup 
faria una pluja d’idees sobre un tema concret, i després, entre tots, les escolliríem. 
  
Idees, qüestions... 
  
-    Qui va originar tota aquesta problemàtica econòmica continua guanyant diners 
mentre altres països es van enfonsant..es podria fer alguna cosa CONJUNTA per 
pressionar els governs de tots els països, que evitin que els grans capitals circulin i es 
manipulin com passa avui en dia. Es firmaria per parar aquest capitalisme ferotge. Es 
respon però, que encara ens estem organitzant, estem a l’inici, cal primer fer coses a 
nivell local, canviar costums..a més a més ja hi ha iniciatives semblants portades per 
associacions, ens podríem adherir en tot cas. 
  



- Hi ha una realitat que no es veu de Sarrià: gent que viu amb unes pensions molt 
baixes, joves que no poden pagar lloguers aquí. 
  
  
-A l’Orlandai s’ha organitzat un cicle de cinefòrum, un divendres al mes (el primer és el 
16 de desembre). 
 S’organitza amb BCN en transició, l’objectiu es impulsar iniciatives per promoure un 
model “decreixentista”  de la societat,  no tant consumista. Consumim més petroli del 
que es produeix, per exemple. Es molt participatiu, no només de conscienciació. És un 
projecte molt global, abraça diferents camps del dia a dia. Cara al proper trimestre hi 
haurà un curs durant alguns dissabtes al matí per impulsar la creació d’un grup de 
treball, iniciatives, xarxa per canviar cosetes del dia a dia. Curset: el full de ruta per 
iniciar aquest moviment de transició, aconseguir una major sostenibilitat.. Per exemple 
potenciar cooperatives de consum del barri i tenir un consum més proper i sostenible. 
 


