
RESUM DE LA TROBADA DE L'ASSEMBLEA DE SARRIÀ DEL 26/1/2012 
Una senyora que ve de tant en tant ens pregunta què fem i la posem al dia. 
Parlem del Forum Social Català que comença demà i surt el tema del Forum Social Mundial 
que es pot participar tb per internet. 
Es debat el lema: "Prohibit la pobresa" que malgrat sembli que no es pot determinar el 
llindar, sí que és immoral que la gent es mori de gana, i això no implica tant que es doni 1 
renda mínima com que tothom disposi d'uns béns i serveis gratuits (menjadors 
socials,seguretat residencial,...). I això és el que hem d'exigir als governs perquè no es 
quedin amb paper mullat (drets humans) 
En aquest camí es situa l'Assemblea Constituent que vol muntar 1 sistema alternatiu a 
l'actual.(Tenorio) 
També s'insinua que cal fer +  pressió als Consells de Barri i a la societat en general a través 
de difusió d'idees i manifestacions. 
El Xavi Tenorio ens fa concretar + al recordar-nos els nostres pròxims objectius: 
1-la queixa al transport públic: podem regalar l'últim viatge usat (T-11) 
2-la degradació de Collserola: uns quants presentaran la seva visió al govern (Dil 6 -18h) 
3-la promoció de la banca ética: es comenta per sobre la diferència entre Triodos i Fiare (+ 
democràtica però - prestacions), es vol fer 1 altre conferència i enregistrar en vídeo el canvi 
de banc per fer + publicitat. També es proposa anar a les masses obreres. 
Finalment, es menciona el procés de transició que promociona la Casa Orlandai i es demana 
que es faci 1 mapa de comerç just. 
Gràcies i fins aviat! 
 
 
RESUM DE LA TROBADA DE L’ASSEMBLEA DE SANT GERVASI DEL 
26/1/2012 
Fem un repàs dels punts que es van parlar a la darrera assemblea. 
Del tema de les 16 portes el Joan Manel i l’Ariadna informen que avui és el darrer dia per 
apuntar-se al taller de l’ajuntament del 6F -de les 18 a les 21 hores, a l'IES Menéndez i 
Pelayo (Via Augusta, 140)- i que es procurarà que a l’assemblea del dia 2 vingui algú de la 
Plataforma Cívica per la Defensa de Collserola (amb els quals tenen una trobada el 31G al 
Centre Cívic de Vallvidrera - c/ Reis Catòlics, 16-34- a les 19h) per preparar la gent que 
assisteixi al taller. Es parla de fer difusió del mail de les adhesions pel mail general de 
l’assemblea i que la gent el pugui reenviar. El Fèlix proposa enviar també el mail a les 
escoles del barri, i l’Aitor indica que a la revista Carrer de la FAVB ha sortit un article 
sobre les 16 portes. 
Es debat l’assumpte de la llista de correu de Sant Gervasi i es conclou que, ara per ara, 
s’utilitzarà només el grup de comunicació. El Xavi Marimon enviarà invitacions a qui no 
estigui al grup. 
Es reparteix una proposta de cartell per la xerrada del 9F sobre el deute. Aquesta propera 
setmana s’enviarà el cartell amb els “deures” per preparar la sessió i els mateixos integrants 
de les assemblees encartellaran els barris. 
Pel que fa al tema dels transports, es recorda que divendres 27G hi ha una trobada amb la 
comissió de transport, i la Montse intentarà anar-hi. També es parla de fer una colada 
massiva al metro o “ocupar” un bus pujant moltes persones sense pagar i això coordinar-ho 
a nivell de barris. S’informa i s’expliquen les iniciatives de la T11 i memetro. 
Es comenta el possible camí que es pot emprendre en la campanya diem adéu a la banca 
tradicional, amb campanyes a l’exterior de les oficines i vídeos. El Fèlix proposa, a banda 
de fer la campanya de captació cap als bancs ètics, incloure tres eixos complementaris: 
realitzar consum local i en efectiu, zero comissions en la banca i fixar-nos en el fet que un 
5% de la població pot canviar el comportament col·lectiu. Es comenten i es debaten les 
propostes. 
Finalment s’informa de sobre la mani del 28G i de l’assemblea prèvia del FSC (vegeu a 
sota) i que el mateix matí del dia 28 hi ha també la trobada de sanitat.  
 



ASSEMBLEA FORUM SOCIAL CATALÀ 

La principal utilitat del FSCat és de difondre molt + (sobretot entre les 100 associacions 
participants) les propostes que cada ú fa, ja que no només és 1 lloc de debat, sinó que pretén 
articular i unificar els diferents projectes per transformar el sistema. 
  
Fases: 
1-La preparació del Forum ha començat amb 1 debat sobre quina ha de ser la  seva funció i 
com aconseguir-la: en el meu grup ha quedat clar que no ha d'haver 1 jerarquia que imposi 
accions sinó 1 xarxa (internet, canal TV) que ofereixi les diferents opcions per ajuntar-se.  
2-Per poder organitzar totes les propostes  que arribaran (tothom pot comunicar la seva idea 
omplint el formulari que hi ha  la pàg.web) es pot participar en les diferents comissions: una 
s'encarrega de preparar-les, una altre de buscar la millor manera de posar-les en pràctica, una 
altre de difondre-les (forum internet, tweet, facebook,..), una altre de la logística,... 
3-A partir del 24 de març l'assemblea treballarà les principals propostes per temes (diferents 
dies i també per internet). 
4-El primer cap de setmana de maig es posarà tot en comú i es debatrà el futur del procés. 
  
Característiques: 
1-Tothom està convidat a participar en qualsevol fase del procés i fins i tot a ajudar a 
organitzar els esdeveniments, o simplement fer propaganda del Forum. 
2- Pretén tocar tots els àmbits de la realitat: 
-sobirania alimentària 
-ecologisme (decreixement, cooperatives de producció-consum, ús d'energies i aigua 
-democràcia inclusiva (participativa, econòmica, social,...) 
-autodeterminació, autogestió, fiscalitat (lluita contra el frau), auditoria del deute,... 
-banca ètica 
-antimilitarisme, desobediència civil 
-DRETS HUMANS (alimentació, salut, educació, cultura, habitatge, migracions, I+D,...) 
.     .     .     .      .     .     .  
  
Resumint, com podeu veure, és 1 lloc idoni per fer propostes que després es treballen en 
assemblees del FSCat i que poden aportar noves visions. En tot cas, el projecte creix i 
s'estén a + gent. 
 
 




