ACORDS DE L’ ASSEMBLEA 15‐M DE SARRIÀ‐SANT GERVASI (20‐10‐2012)
1.Torn obert:
‐ Es parla sobre la periodicitat de les reunions i del funcionament de l’Assemblea, i s’acorda:
‐ Per agilitzar i fer més operatives les reunions, la feina i les decisions, es crearà una llista de
correu amb el nucli dur de l’Assemblea per treballar i decidir les coses més importants i urgents
per Internet.
‐ Un cop la llista de correu sigui operativa, en provarem el funcionament durant un temps (fins
al gener, possiblement), i aleshores, si veiem que aquesta eina nova ens estalvia feina durant
les reunions, valorarem la possibilitat de reunir‐nos cada quinze dies, tret que hi hagi qüestions
urgents a decidir en persona. Així mateix, a principis d’any es tornar a parlar de canviar el dia de
reunió de dimecres a dimarts, tal com es volia fer a partir del setembre passat.
‐ Es parla sobre la vaga de fam de treballadors de telefònica i de la necessitat de solidaritzar‐nos amb
ells, de fer accions i de donar‐ho a conèixer. S’enviarà un correu especial a tots els membres de
l’assemblea explicant el problema.
2. Valoració del comitè de vaga i de la vaga del dia 14 de novembre:
‐ Es valora molt positivament haver organitzat el comitè de vaga unitari perquè ha permès realitzar
accions conjuntes i més participatives. En una propera vaga estaria bé ampliar‐lo amb representants de
centres de treball del districte: escoles, centres sanitaris.....
‐ Sobre la conveniència o no de realitzar una manifestació alternativa, hi va haver diferents opinions:
‐ la majoria considera que en accions de protesta com ara una vaga general és millor fer
manifestacions unitàries.
‐ altres pensen que s’ha de continuar fent una manifestació diferenciada, convocada per
l’assemblea i representants d’altres moviments socials.
3. Participar en la Jornada de barris que es realitzarà el proper dissabte, 1 de desembre. Serà una
assemblea d’assemblees de barris. Es formaran grups de treball i després s’arribarà a propostes
conjuntes. Cal veure qui hi va.
4. Campanya de consum. Es dóna la conformitat dels cartells i la nadala que s’ha fet. La setmana que ve
s’acabarà de parlar de com fer difusió de la xerrada i de la nadala (distribuir pel carrer, a centres com
xarxes de consum solidàries i ecologistes, escoles, casals.....).
5. Altres campanyes: Vil∙la Urània:
‐ Des de la regidoria del districte s’ha creat una comissió de seguiment i de treball, restringida només a
representants d’entitats del barri del Ferró.
‐ S’intentarà seguir el tema al màxim i s’hauria de parlar amb l’assemblea de joves del barri per tal de
reivindicar un centre de joves.
6. Hi ha un mini grup de treball de l’assemblea interessant en participar a radio Sarrià.
7. Es parla de muntar una xerrada sobre el problema palestí que la podríem organitzar l’assemblea
juntament amb ICV‐EUiA i la CUP.

