
ASSEMBLEA DE SANT GERVASI – CASA SAGNIER – 23/2/2012 
 
Amb l’assistència de 16 persones. A banda d’això, ens informen que l’Assemblea partida de 
Sarrià no s’ha fet. 
 
1. Repàs de les quatre campanyes que estan en marxa ara a l’Assembles: 

 16 portes. El dimarts 21F l’Ariadna i el Joan Manel van assistir a una reunió amb la 
Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola per tal de preparar un acte a l’Ateneu 
Barcelonès cap a finals de maig. S’intentarà que hi participin altres assemblees del 
15M i del web portescollserola.org i s’intentarà fer una reunió preparatòria amb els 
experts que hi participaran. 

 Auditoria del deute: La Manuela fa una breu explicació i diu que és una iniciativa que 
s’està estenent i que el grup de treball del deute definiran l’estratègia en 
aproximadament un mes, tot insistint que cal formar-se bé en aquest tema perquè no 
ens enganyin. 

 Campanya banca ètica: L’Aitor explica per sobre com està la campanya i la gent 
interessada. 

 ILP habitatge: L’Ariadna informa que ja hi ha tres fedataris de l’assemblea i que el 
proper mes es començaran a recollir les signatures. 

Es recorda que, qui vulgui afegir-se a aquestes accions o estar-ne més informat, ha de 
contactar amb els corresponents “responsables” de cadascuna d’elles. 
 
2. En Ramon es presenta i diu que havia vingut a les primeres assemblees, però que s’havia 
desencantat; que pensa que ara calen accions directes i contundents, especialment en el tema 
del consum. La seva intervenció provoca un interessant debat sobre el atur, el consum, els 
problemes i les solucions que necessita el món. Es conclou que qualsevol campanya 
contundent sobre temes de consum alternatiu serà benvinguda. 
 
3. Campanya pels transports i setmana de lluita: Es parlarà amb l’Assemblea de Gràcia per 
veure si baixem en columna cap a l’Assemblea de treballadors de TMB, dilluns 27M a  pl. 
Espanya (tot depèn una mica del referèndum dels treballadors de metro). Es passarà un correu 
amb totes les accions de la propera setmana quan estigui aclarit. També es comenta una acció 
al twitter proposada per l’Assemblea de les Corts. 
 
4. Uns nois que fan un vídeo sobre el 15M ens demanen al correu de l’Assemblea què poden 
preguntar a membres del 15M que van entrevistar fa un any, per veure com veuen la situació 
actual. Es decideix que, si el que volen és comparar la situació passat un any, el millor seria 
fer-los les mateixes preguntes i alhora que contestin com veuen el futur del 15M i la situació 
política i econòmica actual. 
 
5. Espai de coordinació de barris. Es discuteixen els punts de l’ordre del dia de la reunió del 2 
de març, que són: 

 Propostes dels barris: Hi comentarem les 4 campanyes que estem fent ara, però 
incidint especialment en la campanya del bancs i les 16 portes i la reunió de l’Ateneu, 
per intentar sumar forces amb altres assemblees. 

 Manifestació 17Març: L’Assemblea no veu que sigui una convocatòria pertinent i es 
pensa que cal centrar els esforços en dates concretes (12 – 15 maig) 

 Propostes per maig (12M-15M): Es proposa ocupar indefinidament les seus centrals de 
Telefónica, Banc Santander i La Caixa per ser les empreses bandera del capitalisme. 

 Sobre el paper que ha de tenir l’Assemblea General de pl. Catalunya no s’arriba a cap 
conclusió. 

 




