
ACTA DE L’ASSEMBLEA DE SARRIÀ – ST. GERVASI  
7/11/2012 – 19.30 hores – Casa Sagnier 
Assistència: unes 15 persones 
 
1. Torn obert de paraula i temes diversos 
 
Reunió dia 1-D: de cara a la reunió amb els barris del dia 1-D, es debat si cal concretar més les nostres propostes. 
Es decideix que no cal perquè s'entén aquesta reunió com un punt de trobada per debatre-les i concretar-les més 
si cal. 
Pel que fa al desnonament simbòlic de l’Urdangarín, es decideix que no se’n tornarà a parlar en aquesta reunió 
pels comentaris que ens van fer altres assemblees i, si el tirem endavant, serà després de les eleccions com una 
acció de la nostra assemblea només, en què buscarem la complicitat del la PAH i dels iaioflautes.  
 
16 portes: s’informa d’un acte de debat del projecte a Can Masdeu el diumenge 11-N a les 16.00 h.  
 
Vaga de fam de Telefònica: el mateix dia 11-N a les 18.00 h, a l’Ateneu Popular de Nou Barris, hi ha un acte 
reivindicatiu per la situació dels treballadors de Telefónica en vaga de fam. En aquest acte hi participa l’Ada Colau i 
la Teresa Forcades. 
 
Vil·la Urània: s’informa que la família que ha cedit l’edifici pressiona l’Ajuntament perquè informi de l’estat del 
projecte; hi ha el risc que deixin passar el temps fins que l’edifici sigui irrecuperable, i llavors es faci el que volia 
l’Ajuntament des del principi. 
 
2. Vaga 14N: reunió del comitè de vaga, cartells…  
 
S’informa de com va anar la reunió del Comitè de Vaga Unitari impulsat per l’Assemblea i dels acords a què es va 
arribar (cartells, horaris, accions...). També s’informa que es va contactar amb la PAH de cara a fer accions 
sorpresa a algun banc del districte, però la PAH centra les forces al centre de la ciutat.  
S’explica també la possibilitat de fer un piquet ciclista amb Ecologistes en Acció (finalment no es fa) i com està la 
coordinació amb la Marea Groga en relació amb la trobada prevista el dia de la vaga al Departament 
d’Ensenyament. 
Es debat també el sentit de voler tancar les oficines dels bancs: al final es conclou que el que es pretén és 
molestar-los i empastifar-los amb adhesius.  
 
3. Eleccions 25N: encartellament  
 
Es decideix quedar dilluns a les 19.00 h a la pl. Molina per encartellar el barri amb el material crític amb al govern 
de la Generalitat. 
 
4. Campanya de consum i xerrada 15D: cartell i difusió  
 
S’ha fet el contacte amb una gent d’un esplai que es va oferir per ajudar-nos en temes més enllà de l'Assemblea, i 
han dit que ens ajudarien a encartellar i a fer els cartells per a la xerrada del dia 15-D. 
 
Un cop s’hagi enllestit la nadala, es proposa que es faci arribar a ales escoles; en general es creu que és una bona 
idea. 
 
5. Altres temes 
 
Espai de coordinació i reunions preparatòries de la vaga. 
S’informa de com va anar la reunió amb la coordinadora laboral, els barris i els sindicats alternatius, que va ser 
força positiva i consensuada. De cara a la vaga, l’Espai de Coordinació del divendres 9-N queda cobert per un 
membre de l’Assemblea. 
 
Ràdio Sarrià 
S’acorda informar pel correu de l’Assemblea d’aquesta possibilitat (que l’Assemblea emeti els seus propis 
continguts) per tal que qui hi estigui interessat ho faci saber i així es pugui crear un grup de treball. Si s’arriba a 
temps es proposa que es comenci l’activitat de la Ràdio per a la nostra assemblea gravant la xerrada del dia 15. 
 
Manifestació 22-N 
S’informa de la manifestació de dijous, 22 de novembre (19h - Plaça Catalunya) amb el lema: 
“Esvaïm la cortina de fum! Davant CiU i companyia estem #Nosaltres. Construïm la nostra autodeterminació” 
 
Plataforma Aigua és Vida 
S’acorda que ens hi adherim. 
 
Es tanca la sessió a les 21 h per anar a encartellar per a la vaga. 
 
  




