
ACTA DE L’ASSEMBLEA DE SARRIÀ ST. GERVASI 
12/09/2012 – 20 HORES – PATI CASA ORLANDAI 
 
1. Lectura ordre del dia, proposta d’altres temes i torn obert de paraula  
Es comenten diversos temes d’actualitat i es proposen un parell d’articles per difondre al proper 
correu de l’assemblea. 
 
2. Accions properes nivell estatal / coordinació  
 Concert Eurovegas – S’explica la reformulació del concert d’Eurovegas i la seva reconversió 

en caminada popular i concert al Prat. Abans del cap de setmana es tindrà el cartell i la 
necessitat de voluntariat i, tot plegat, s’enviarà al correu de l’assemblea. 

 25S toma el congreso – Dos membres de l’assemblea van anar a la reunió a pl. Catalunya el  
9S. S’estan preparant autocars per anar a Madrid; la gent interessada a anar-hi s’ha 
d’apuntar a http://yovoy25s.wordpress.com/. En el cas de Barcelona, s’està preparant una 
acció i s’acabarà de concretar en la propera assemblea del diumenge 16S a les 19 h a pl. 
Catalunya. 

 Acció global octubre – Entre la convocatòria del 13O i del 20O, l’assemblea decideix recolzar 
la del 20O ja que així se separen una mica en el temps les convocatòries i perquè el 13O és 
pont i això pot fer minvar-ne l’assistència. 

 Properes reunions, convocatòries i coordinadores: 
 Accions per la Mercè – Dues persones de l’assemblea aniran a la reunió del grup de 

treball. En principi a l’assemblea li semblen bé les accions proposades, tot i que s’adverteix 
d’anar amb compte en les protestes a la missa de la Mercé. 

 S’informa que el proper espai de coordinació és el divendres 21S, i hem de pensar 
quines propostes portem i que al mes d’octubre s’estan preparant unes jornades de dos dies 
de coordinació de barris per marcar el calendari dels propers mesos amb accions 
consensuades. Aquesta darrera trobada té molta acceptació a l’assemblea ja que es 
considera que és un bon camí per avançar-nos en accions futures i no anar sempre a remolc 
dels esdeveniments. 

 
3. Campanyes i temes de l’assemblea  
 Posada en marxa de la campanya de denuncia de pobresa al districte. Es començaran a fer 

visites a centres socials properament, tot i que s’esperarà a fer el gruix de la feina quan 
tothom torni de vacances. Es recorda que hi ha un grup de treball, i les persones 
interessades a participar-hi ha d’enviar un correu a l’assemblea. 

 Festa Major de Sarrià. L’assemblea decideix preparar un acte amb la col·laboració de la gent 
gran, i aquesta setmana es parlarà amb el Casal de Gent Gran per organitzar una xerrada 
amb els iaioflautes i els estafabanca (estafats per les preferents). Es voldria fer una xerrada 
oberta a tothom a una plaça del barri i aprofitant les festes, el dia que ells creguin més 
convenient. 

 Es decideix proposar al proper espai de coordinació de barris la realització d’un 
desnonament o judici simbòlic davant la casa de l’Urdangarin i possible passeig/mani fins a 
Mordor o Telefónica. L’acció s’hauria de fer amb l’ajut dels barris, la PAH i el grup de 
teatre/reflectants d’acampada. Es passarà la proposta als barris per veure com responen i es 
portarà també a les jornades de reflexió de l’octubre. 

 Es decideix crear un perfil de l’assemblea a facebook per tal que tothom que hi entri sàpiga 
quines són les convocatòries i opinions de l’assemblea i quines són les externes. També es 
farà un grup de comunicació que es repartiran les tasques de correu, bloc, twitter i fb i per 
ampliar el grup de treball. 
 

4. Altres temes proposats 
 Manifest rumbo a Gaza (Estelle a Barcelona). Es decideix penjar el manifest al bloc perquè 

tothom el pugui llegir i decidir la propera setmana. 
 
Proper calendari d’assemblees: 
19S Sant Gervasi- casa Sagnier (a dins o pati si fa calor) 
26S Sarrià - casa Orlandai (pati) 
3O Sant Gervas i- casa Sagnier 
 
 

http://yovoy25s.wordpress.com/

