
Acta assemblea 15M Sarrià-Sant Gervasi (3 octubre 
2012) 
 

 Campanyes de l'assemblea 
• Sense novetats a les campanyes "Setze Portes", "Espai Jove al barri", "Banca 
ètica". 
• Dos membres de l'assemblea informen que participen a la Plataforma Aturem 
Eurovegas com a representants de l'assemblea Sarrià-Sant Gervasi i continuaran 
fent-ho a l'expectativa de la continuïtat de la Plataforma. Ens mantindran informats. 
• Paradeta de recollida de firmes per a la ILP: Muntarem una taula per recollir 
firmes, aprofitant la festa major de Sarrià. Farem dues sessions, dissabte dia 6. Pel 
matí, de 12h a 14h i per la tarda de 18h a quarts de nou. Serem pel carrer Major o la 
Plaça de la Vila. S'han compromès 3-4 persones per al matí i 3 per a la tarda. 
Tothom que pugui i vulgui destinar-hi una estoneta per ajudar, serà molt benvingut. 
 
En relació amb la recollida de signatures, es comentar que quan s’acabi aquesta 
campanya es podria substituir per la d’informar als CAP com es pot no pagar l’euro 
per recepta.  
 

 Xerrada de la Plataforma de l'Auditoria Ciutadana del Deute 
Organitzem la xerrada "Rescat i les conseqüències del deute", dintre de la Setmana 
Global d'Acció contra el Deute (8-15 octubre). A càrrec de la Plataforma de 
l'Auditoria del Deute. Serà el dia 10 d'octubre a les 19h30m al Consell Nacional de 
la Joventut de Catalunya. Plaça Cardona, 1-2 (FGC Gràcia). 
 

 Jornada del dia13 d'octubre 
Convocatòria de manifestació a la Plaça Catalunya a les 18h, dintre de la Setmana 
Global d'Acció contra el Deute. 
 

 Xerrades de consum responsable 
• El grup de treball que se n'ocupa creu convenient centrar-se, de moment, en la 
xerrada de l'1 de desembre. S'ha contactat amb l'Ester Vives. En cas que aquesta 
opció no sigui possible, es contactarà amb Ecologistes en Acció. Se n'encarregarà 
del cartell la persona que ha fet el de la xerrada "Rescat i les conseqüències del 
deute". 
• Es presenta la proposta de elaborar una octaveta/nadala amb suggeriments de 
consum responsable (enfocat a la campanya de Nadal). La proposta agrada molt i es 
crearà un grup de treball per a aquesta tasca. 
 

 Jornades de reflexió dels barris 20 d'octubre 
Hi ha una reunió sobre aquest tema divendres 5 al banc ocupat (Gràcia), a les 19 h. 
La nostra assemblea hi portarà aquestes propostes: 
-Creació d'una pàgina web de denúncia ciutadana de la corrupció en tots els àmbits. 
-Campanya de denúncia sobre activitats fraudulentes, perjudicials o perverses dels 
bancs, amb suggeriment d'alternatives (banca etica….) 
 
Les properes reunions de l'assemblea seran 17 d'octubre (casa Orlandai), 24 
d'octubre (casa Sagnier). El 10 d'octubre el destinem a la xerrada sobre el rescat. 
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