
Acta Assemblea Sarrià-Sant Gervasi 28/6/2012 
 
Temps inicial lliure:  
Del debat encetat sorgeixen dues propostes de futur 
- proposta del Toni “Nosotros acusamos” sobre la creació d’una base de dades per identificar i denunciar públicament 
els responsables de la crisi. S’estudien els possibles camins per fer-ho i diversos membres comenten que aquest tema 
supera l’abast de l’assemblea, així que es decideix portar-ho al proper espai de coordinació (juliol) i també parlar-ho 
amb la Simona (xnet) 
- proposta del Joan Manel de cara a la tardor: fer una recollida de coses que la gent no necessiti i donar-les al centres 
socials del barri aprofitant les festes de Sarrià tot donant a l’acció un caire de denúncia social. Es discuteix la proposta i 
es decideix crear un grup de treball que al setembre visitaran les entitats del barri (serveis socials, assis, pah, andrea...)  
per tal d’esbrinar els problemes amb que es troben a causa de la crisi i preparar una campanya informativa al barri i 
plantejar accions. 
 
Campanyes: 
- Centre de joves: el Xavi Marimon comenta que hi ha negociacions amb els propietaris de la vila Urània per poder fer 
allà el centre de joves. El proper dijous 5J hi ha Consell Plenari del Districte, on convé anar-hi per a demostrar al regidor 
que un centre per als joves al districte és necessari. Es decideix convocar l’assemblea a les 19h a la Sala d’Actes del 
Consell del Districte (pl. Consell de la Vila) per anar a fer pressió sobre el tema i, en acabar, fer l’assemblea a la plaça. 
 
- ILP: ja s’han recollit més de 750 signatures al barri i es porten més de 200.000 a tot Espanya. Dilluns 2J es farà el punt 
de recollida a la plaça Kennedy des de les 18:30 hores 
 
- 16 portes: es comenta l’acte que va haver-hi aquesta setmana a la seu del districte i es torna a recordar l’acte del 12J 
a l’Ateneu 
 
Xerrada dia 11J i sopar d’estiu: 
Com a primera opció es decideix fer-ho a la plaça Cardona (Sant Gervasi), a confirmar per la disponibilitat del Consell 
de la Joventut de Catalunya, i com a segona opció a Sarrià (Orlandai). Es confirma el ponent (Salvador López Arnal) i el 
tema, manca fer el títol pel cartell. 
 
Espai de coordinació: 
Hi aniran el Xavi Marimon i l’Ariadna. L’assemblea decideix estar d’acord en que l’espai de coordinació creï grups de 
treball per a accions determinades i que aquests grups durin fins a l’acció, donant total autonomia de decisió a aquests 
grups, en els quals s’intentarà sempre participar com a assemblea. 
Es parlarà amb els altres barris sobre les possibles accions coordinades contra els bancs, s’informarà de l’acte del 12J 
a l’ateneu, així com et tema de l’espai de joves per buscar la col·laboració de barris propers, si és necessari. 
 
Altres temes: 
- Es proposa fer el mes de Setembre una xerrada sobre economia social amb Toni Sala. Més informació a: 
http://assembleasarriasantgervasi.files.wordpress.com/2012/06/120629_toni-sala-ecosocial12.pdf 
- Es fa un sondeig per canviar el dia de l’assemblea a partir de la tardor i dimarts és el dia que surt escollit 
 
 

Espai de coordinació de barris 29/6/2012 
 
Adjuntem un petit resum de les propostes sorgides de l’espai de coordinació, a efecte de que tothom ho pugui anar 
llegint, tenint en compte que la propera assemblea serà més curta i no hi haurà temps per fer l’explicació. 
 

- Grup de comunicació: propera reunió el dia 7J: 5:30h taller formatiu – 19:30 h reunió /lloc a determinar. És 
important que hi vagin alguns representants de cada barri. 

 
- L’Assemblea de Gràcia proposa fer una jornada de reflexió al setembre on hi participin tots els membres de les 

assemblees (com una assemblea d’assemblees) i on es marquin les línies estratègiques comunes pels propers 
mesos 

 
- San Antoni proposa com a proper dia de mobilització global el 20O, es proposa crear un grup de treball i portar 

la idea a la propera trobada del viles i pobles del 14J (hi ha obert un pad col·laboratiu) 
 
- L’Eixample Dret està treballant en unes enganxines de denuncia als bancs. Molts barris es volen sumar a l’acció 

per fer una enganxada col·lectiva, així que aniran informant del material i del dia previst per fer l’acció 
 

- Gràcia proposa fer al setembre una mobilització contra La Caixa molt més amplia i imaginativa que la feta fins 
ara. La primera reunió de treball es farà al banc expropiat de Gràcia, dijous 5J a les 19 h. 

http://assembleasarriasantgervasi.files.wordpress.com/2012/06/120629_toni-sala-ecosocial12.pdf


- Es presenta la plataforma Reraguarda i s’ofereix a anar a les assemblees per a informar dels processos 
repressius i del què cal fer si ens hi trobem a causa de les nostres accions 

 
- La coordinadora laboral s’ofereix a les assemblees per intervenir i solucionar qualsevol problema laboral als 

barris o, més enllà, per donar suport en qualsevol acció de protesta per temes laborals 
 
Proper espai de coordinació: 27 de juliol. L’espai de coordinació d’agost passa a la primera setmana de setembre i hem 
estat parlant amb Les Corts de la possibilitat d’organitzar-lo conjuntament a Casa Orlandai. S’ha de parlar i aprovar a 
l’assemblea abans de l’estiu. 




