
ACTA ASSEMBLEA SARRIA SANT GERVASI – 2 FEBRER 2012 – CASA ORLANDAI 
 
Som molt pocs, unes 8/10 persones; sembla que el fred i les crides (un tant alarmistes) a les 
condicions meteorològiques han fet que molta gent es quedi a casa. 
 
Tema 16 portes: 

- S’expliquen els mails enviats i les adhesions rebudes, que són poques 
- Així mateix, es demana als assistents que pensin a qui més es pot enviar el 

manifest (entitat o gent experta o de prestigi) 
- Es fa un breu resum de la reunió amb la Plataforma per la defensa de Collserola per 

a anar tots de la ma al taller de l’Ajuntament del dia 6F i es reparteix un full que 
serveix de guió  
 

Xerrada sobre el deute dia 6F, accions de difusió previstes 
- Es decideix quedar per encartellar els barris el dissabte 4F a Sant Gervasi (pl. 

Molina) i el diumenge 5F a Sarrià (pl. del Consell de la Vila) a les 19 hores tots dos 
dies 

- Es passarà un mail el dilluns a tota l’assemblea recordant la xerrada 
 
Altres temes que es comenten: 

- Es parla de la propera reforma financera que aprovarà el govern aquest divendres i 
el que això suposarà en relació a la concentració de bancs 

- El Duilio proposa fer una trobada al parc de Collserola aprofitant el tema de les 16 
portes i encartellar el parc (als senyals, cases, centres d’informació) amb cartells 
reivindicatius (exemple: “parc: si, pàrkings: no”. La idea agrada força per la qual 
cosa es demana al Duilio que vagi preparant els textos i es comenta que estaria bé 
fer la jornada en cap de setmana per tal d’animar a la gent a passar un dia al parc i 
alhora, contactar amb les entitats excursionistes del barri, com ara Els Blaus, 
perquè s’hi afegeixin. 

 
Es comenten els propers actes i accions: 

- 3F divendres, hi ha reunió de l’Espai de Coordinació de barris a Sants (el Pere 
Cowley hi anirà) i també reunió de la Campanya del Transport Públic (no hi pot anar 
ningú) 

- 4F hi ha Assemblea general a la pl. Catalunya a les 17 hores 
- 11/12 F Jornades “Pensar el moment” a Sants 
- Es comenta que des de Consulta Popular necessiten voluntaris per diverses feines i 

que hi contactin directament els interessats 
  
Es defineix el calendari per als propers mesos, que quedarà així. 

 
9 febrer Xerrada del deute 
16 febrer Assemblea a Casa Orlandai: Inici campanya “Diem adeu a la banca tradicional” 
23 febrer Assemblees a Sarrià (Casa Orlandai) i Sant Gervasi (Casa Sagnier) 
1 març Assemblea a Casa Orlandai 
8 març Assemblea a Casa Orlandai 
15 març Assemblea a Casa Orlandai 
22 març Assemblea a Casa Orlandai 
29 març Assemblees a Sarrià (Casa Orlandai) i Sant Gervasi (Casa Sagnier) 

 
Es parla de tornar als carrers a partir de llavors o des de setmana santa, ja que és important tornar a 
donar visibilitat a l’Assemblea de cara a les convocatòries de la primavera i de les accions que es 
fan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




