ACTA – ASSEMBLEA DE SARRIÀ ‐ SANT GERVASI
PATI CASA SAGNIER – 07/6/2012 – 20H. Assistència d’unes 12 persones.

1. Discussió oberta i retorn informació reunió comunicació i reunió accions dia 16 J
La Laura explica el que es va parlar a la reunió del 3 de juny per preparar les accions del dia 16 de juny (judici popular
contra Bankia) i a més diu que s’ha parlat de convocar cassolades permanents a tots els barris i a fer accions continuades
a un lloc i hora fixos, per tenir més força de protesta. Alguns barris prefereixen centrar la protesta futura en el bancs,
d’altres directament en els responsables. En aquest sentit, algun barri torna a plantejar la possibilitat de fer una ruta de
protesta pels barris alts, i acordem que una companya s’encarregarà de fer un llistat de possibles objectius. D’altra
banda, l’Ariadna i el Miquel Àngel comenten el continguts complexos de la reunió de comunicació dels barris del dia 1 de
juny.
El Joan Manel està preocupat perquè potser l’Assemblea no fa prou coses de manera proactiva, més aviat reactiva, i
l’Aitor diu que ha pensat en això (banc del temps?, té un contacte que podria recuperar), però creu que és un tema per a
la tardor. L’Ariadna diu que podríem fer una cooperativa de consum, però també comenta que al districte ja n’hi ha i que
seria millor crear sinergies amb ells. Finalment, el Xavier diu que està bé que hi hagi aquest debat, però que tampoc no
ens hi hem de capficar, perquè ja fem prou coses.
D’altra banda, algú planteja per què no fem res durant la Festa Major de Sant Gervasi, però es comenta que
aquestes festes gairebé ningú no la coneix.
2. Campanya encartellar oficines bancs
No s’ha fet res perquè implicava massa feina, és a dir, massa cartells de diferents menes. Cal fer cartells més senzills, un
sol tipus per a tots els bancs. En aquest sentit, s’encarrega a l’Alícia i el Miquel Àngel, que aniran a la 2a reunió (8J)
preparatòria dels actes del dia 16, que transmetin als barris la idea de fer una encartellada conjunta als bancs, tots els
barris alhora, amb un sol cartell unitari. D’altra banda, la Laura diu que també hauríem d’intentar parlar amb els bancs,
fer‐los pedagogia in situ, perquè canviïn de comportament.
En aquest punt, torna a haver‐hi una discussió oberta, i el Joan Manel diu que pel barri hi ha gent que enganxa
enganxines pel seu compte i pregunta què podem fer per trobar aquesta gent. El Xavier li respon que si vénen bé, i si no
també.
El Toni, per la seva banda, diu que hi ha massa convocatòries i que si no es dosifiquen i es concentren les
reivindicacions (sinergies), la gent es pot cansar. Però l’Aitor li diu que hi ha molts contextos diferents i que és difícil fer
sinergies, però que la cosa en aquest sentit ha millorat molt des de fa un any. En aquest sentit, el Miquel Àngel diu que a
l’Espai de Coordinació s’ha debatut que l’Espai mateix tingui un paper més fort per fer campanyes coordinades, que de
fet és el que està passant actualment, com diu l’Ariadna, quan es proposen grups de treball per preparar accions com les
de Mordor o del proper dia 16.

3. Novetats campanyes oficials
Bancs: s’està parlant de fer un vídeo semblant a un que s’ha fet contra Bankia, però sense ballar i amb un discurs més
reflexiu.
ILP de la PAH: la recollida de signatures va molt bé; ja se n’han entregat a la PAH prop de 300. El proper dilluns es farà
paradeta a la Casa Orlandai. Fer paradeta per recollir signatures va molt bé per fer difusió d’informació variada i de
l’Assemblea.
16 portes: s’ha assessorat la CUP de Barcelona perquè volen fer una campanya contra el projecte i necessitaven saber
com està aquest tema. Finalment, el nom de l’Assemblea no podrà aparèixer al programa del debat del proper 12 de
juliol, però si que apareixerà el nom, com a mentre de la Plataforma Cívica per la Defensa de Collserola, a la primera
pàgina del power point que s’ha preparat i que quedarà estàtica mentre s’assegui la gent.

4. Adhesió manifestos
Dels 4 manifestos que hi ha per adherir‐se, només ens adherim al de l’ Observatori del Sistema Penal i el Drets Humans,
que condemna els abusos policial a Catalunya i la criminalització de la dissidència. Quant als 3 altres manifestos (un del
Fòrum Social Català, un de l’Alinaça contra Rio+20 i un altre sobre el projecte especulatiu del Pot Vell), s’acorda enviar‐
los per correu a l’assemblea debatre’n l’adhesió en la propera assemblea.

5. Properes reunions i convocatòries
S’informa de les properes convocatòries i també s’acorda que el grup de Reforma del Sistema Electoral s’apropi a
l’Assemblea, tal com han demanat, per explicar‐nos què fan i crear sinergies.
Finalment, es decideix que en la propera assemblea (dijous vinent al pati de la Casa Orlandai a les 20 h) es discutirà
canviar el dia de reunió perquè els dijous hi ha moltes reunions i convocatòries a les quals és interessant assistir.

