
ACTA ASSEMBLEA 21/06/2012

1. Torn obert

• En el primer torn, un assistent diu que no ha assistit a les assemblees fins fa poc, però que ens ha anat 
seguint. Proposa que l'assemblea faci més accions que es basin en iniciatives col·lectives que impliquin un 
gran nombre de gent destinades a la denúncia (a l'estil 15MpaRato o Café amb llet i Sanitat).
◦ Es diu que, per exemple, en algun Espai de coordinació de barris s'ha demanat de fer accions a les cases 

d'alguns polítics i banquers que viuen al nostre districte.
◦ La dificultat principal és que el 15M és un moviment horitzontal i, per tant, es fa molt complicat organitzar 

aquest tipus d'accions necessiten centralització. Els casos que han triomfat (com el 15MpaRato) provenien 
d'alguns moviments com DRY, que van saber aprofitar perfectament el moment adequat per fer-la, al qual 
s'hi va sumar el 15M. 

◦ Es podria fer un bloc conjunt de tots els barris i buscar informacions de fets denunciables que es puguin 
contrastar.

◦ De cara al futur, es pot parlar de fer alguna cosa amb els polítics que viuen al districte.

2. Campanyes en marxa

• Banca ètica  : Sense novetats

• ILP  : S'han fet recollida de signatures i, en general, han anat molt bé ( millor les que s'han fet a Sarrià que la de 
St. Gervasi). Es vol seguir en aquesta línia, i es pot canviar al lloc. Es proposa Gal·la Placídia o la sortida dels 
FGC d'Avinguda Tibidabo. 

• 16 Portes  : La CUP també hi està començant a treballar. 
Dimarts vinent hi ha una sessió informativa muntada per l'Ajuntament. Els de la CUP hi aniran per 
debatre. Decidim que els de l'assemblea també hi anirem. En tot cas, podem parlar amb la gent 
de la PCDC per veure què en saben ells.

• Espai Jove  : Sense novetats

• Auditoria deute  : Sense novetats

3. Xerrada- sopar final de curs

• Es concreta el dimecres 11 de Juliol per fer-ho (el dijous 12 hi ha l'acte a l'Ateneu de les 16 portes).

• S'ha de decidir on es fa. En J. Manuel proposa de fer-ho a Sant Gervasi, demanant al Consell Nacional de la 
Joventut de Catalunya de plaça Cardona si ens pot deixar el material necessari. Un cop se li pregunti, es 
decidirà al lloc (ha de ser la setmana vinent). 

• Pel que fa el ponent: La Miren Etxezarreta no pot. Com a alternativa, ens hem posat en contacte amb en 
Salvador López- Arnal, qui ens proposa una visualització d'un fragment de la pel·lícula 'Dream', una posterior 
exposició sobre algunes paradoxes socials (minories enriquides i majores empobrides, salut humana i 
recursos, mecànica quàntica-Hiroshima, indústries farmacèutiques-malalties cròniques, vacunació-no 
vacunació, informació-(des)informació real), un col·loqui i un sopar popular.

◦ S'aprova 

En aquest punt, en Duilio demana la paraula. Critica la gent de l'assemblea perque creu que no l'hem ajudat prou amb el 
seu problema (la gent del parc de Collserola li va agafar totes les seves coses). Reivindica més ajuda i solidaritat per 



part dels membres de l'assemblea en la seva lluita. Demana que sempre hi hagi algú protestant davant la seu del parc.

4. Propers actes

• Dilluns: Cassolada popular en contra d'Euroveegas, davant la seu de CDC, per la visita de Sheldon Adelson a 
Catalunya.

• Divendres 29: Hi ha espai de coordinació a l'eixample. Hi hauria d'anar algú de l'assemblea.

5. Xerrada del grup del 15M sobre la Reforma electoral

• El grup no es tant de la reforma electoral sinó sobre la democràcia: com construir un sistema en el qual hi hagi 
un equilibri entre els que volen participar en totes les decisions i els que no volen participar en cap. 

• Els principals punts són:

1. Reforma electoral:

1. Proporcionalitat en els sistema electoral (no necessàriament amb circumscripció única).

2. Separació i no-concentració de poders.

3. Igualtat d'accés: No-igualtat entre els representants, sense partits forts i ús de la intel·ligència 
col·lectiva.

4. Sistema que eviti el “vot útil”.

5. Que els diputats responguin davant els ciutadans i no cap als partits.

6. Integrar els que no creuen en el sistema (per exemple, tenir en compte els vots nuls). 

2. Sobirania nacional: Que els ciutadans siguin els que prenguin decisions

3. Permeabilitat: Els poders han d'escoltar la ciutadania

4. Control: Sancionar els que no compleixin amb el seu deure

5. Eficiència obligatòria: Prohibir els polítics que ho han fet malament que tornin a ocupar llocs públics. Tenir 
uns criteris científics i objectius per valorar les actuacions polítiques.

6. Senzillesa i neutralitat: Per part de periodistes, jutges, etc.

7. Governabilitat: S'ha d'establir l'estabilitat del govern sense caure en el bipartidisme. Separació en les 
eleccions al poder executiu i legislatiu.

• En conclusió s'ha de construir un nou sistema des de la base:

◦ Municipis: Senzillesa, control, transparència i més assemblearisme

◦ Catalunya: (a més dels anteriors) mecanismes de control, igualtat d'accés i representativitat sense 
renunciar a la proporcionalitat. Llei electoral catalana (CxC i acció per la democràcia hi estan 
treballant).

◦ Estat: Pluralitat i representativitat: Diputats amb diferents pesos i major presència de diferents partits. 
Augmentar els mecanismes de participació.

◦ UE i ONU: Afavorir les decisions de 1r nivell (és a dir, directament des de la ciutadania) i no de 2n, 3r o 
inclús 4t com en l'actualitat. 


