
ACTA DE L’ASSEMBLEA DE SARRIÀ – ST. GERVASI  
ORDRE DEL DIA – 17/10/2012 – 19.30 hores – Pati de la casa Orlandai 
 
Assistència: unes 20 persones 
 
TORN OBERT DE PARAULA 
S’expliquen els fets ocorreguts durant la Festa Major de Sarrià, l’anul·lació dels concerts i els manifestos fets per 
la Comissió de Festes de Sarrià i per ICV. S’acorda donar suport a la Comissió de Festes i posar-nos a la seva 
disposició en tot el que necessitin. 
En el mateix sentit s’acorda que en el proper consell de barri o de districte es farà una pregunta sobre les 
mesures preventives que es fan a les escoles sobre l’alcohol i el seu consum al carrer i per què no estan donant 
resultat. 
Adjuntem l’enllaç amb el comunicat de la Comissió de Festes de Sarrià i la nota de premsa d’ICV-EUiA de Sarrià-
Sant Gervasi per “les dues nits negres” de la Festa Major de Sarrià (http://tinyurl.com/8bct2l2). 
 
TEMES DE L'ASSEMBLEA  
-       Valoració de la xerrada deute 
Es valora la xerrada del deute donant-hi un aprovat just. Hi va assistir gent, però va coincidir amb diversos actes 
el mateix dia a la ciutat, i es conclou que es podria haver fet millor la difusió. Per a les properes xerrades, 
s’acorda fer un cartell amb la lletra més gran i fer-ne difusió per tots els mitjans on-line i off-line possibles. 
-       Xerrada 15D i campanya de consum 
Queda fixada la xerrada sobre consum responsable el 15D a les 12 hores a la pl. Sant Vicenç amb l’Esther Vivas 
i el Topo (de sobirania alimentària i coopes). En acabar es farà un aperitiu popular amb productes de proximitat i 
fets per nosaltres mateixos (a concretar). 
També s’acorda demanar una sala a Orlandai per tenir-la de reserva en el cas de mal temps. 
Properament es farà el cartell i es presentarà a l’assemblea. 
Es crea un grup de treball que elaborarà un fullet/nadala amb el tema de consum responsable i es presentarà al 
més aviat possible, abans d’un mes, per tal que la casa Orlandai en pugui fer difusió en els seus actes de 
novembre i desembre. 
-       Altres campanyes en marxa (només si hi ha novetats) 
Es farà properament una reunió amb la Plataforma Cívica per la Defensa de Collserola pel tema de les 16 portes 
i l’estat del pla d’usos del Parc (si és que s’ha començat a fer). 
-       Valoració campanya ILP de la PAH 
El darrer lliurament de signatures es farà el dilluns 29 d’octubre i es prega a tothom que tingui plecs que els porti 
a la propera assemblea o que escrigui un correu per poder lliurar-los. 
-       Campanya contra l’euro per recepta 
Es presenta la campanya contra l’euro per recepta, que ja estan duent a terme moltes assemblees amb cartells i 
tríptics. S’acorda iniciar la campanya al novembre a les portes dels CAP del districte. Els fullets que es repartiran 
durant la campanya s’imprimiran en blanc i negre amb els fons que té l’assemblea. 
En el proper espai de coordinació de barris s’interrogarà la resta d’assemblees per tenir més informació sobre el 
funcionament de la campanya. 
Podeu veure el material de la campanya aquí: 
http://assembleasarriasantgervasi.files.wordpress.com/2012/07/120711-recepta-final.pdf 
En aquest punt també s’acorda proveir-nos de més xapes de l’Assemblea per finançar-nos en el futur, i el Xavi 
Tenorio esbrinarà com fer-ne més. 
 
TEMES EXTERNS DE L’ASSEMBLEA 
-       Eleccions 25N – posicionament, campanya  
Es crea un grup de treball que elaborarà un fullet per a la campanya electoral sobre la base d’un document 
presentat on es denuncia la corrupció i la manca de defensa dels interessos del poble dels polítics que ens 
governen. 
-       Espai Coordinació 26O: propostes de l’assemblea 
En el proper espai de coordinació del 26O es tornarà a parlar de les propostes presentades per l’assemblea: la 
campanya contra els bancs, el desnonament de l’Urdangarín i la campanya contra la pista de gel. Pel que fa a 
aquesta última, es presenta un escrit dirigit a l’alcalde i que s’ha enviat a la FAVB i a Ecologistes en Acció perquè 
en donin suport i se sumin a la campanya. 
Pel que fa a la Jornada de Reflexió del 20-O, finalment s'ha posposat a l’1 de desembre per falta de propostes 
dels barris. 

  
-ALTRES I PROPERES CONVOCATÒRIES 
Es presenta la conferència per al BDS contra l'apartheid israelià que es fa aquest cap de setmana i s’acorda fer-
ne difusió el divendres en el correu de propers esdeveniments. 
Es llegeix un correu rebut d’un company en què fa esment de la vaga del 31O i de les jornades de vaga 
d’estudiants del mes de novembre. Com avui mateix s’ha convocat la vaga internacional del 14N, l’assemblea 
decideix esperar a pronunciar-se a l’espera que es faci una convocatòria unitària. 
S’acorda fer la propera assemblea el dimecres 24 d’octubre a les 19:30 hores a la casa Sagnier, a l’interior. 
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