
Acta assemblea dimecres 9 de gener 2013-01-10 
 
 Torn de paraules 
 L'Andrea ens parla del problema de la distribució de la Directa. S'acorda esbrinar el nombre de subscriptors existents a Sarrià-Sant 
Gervasi per avaluar després una possible solució. 
 També proposa la projecció de dos documentals, un sobre la lluita contra el TAV al nord d'Itàlia i l'altre sobre els fets de Gènova de 
2001. S'acorda integrar aquesta proposta de les projeccions en el cicle de xerrades conjuntes Orlandai-Assemblea Sarrià Sant Gervasi 
(vegeu punt que hi fa referència més avall). 
 Assumpte Aigües del Ter Llobregat. Es planteja la necessitat de generar oposició a la privatització de l'aigua. Es comenta que, amb 
aquest objectiu, ja existeix la Plataforma Aigua és vida, la propera reunió de la qual és dilluns 14 (Princesa, 6, 1r pis, a les 18h30m). La 
Plataforma intenta engegar una campanya de desobediència civil consistent a no pagar una part de la factura d'Agbar. 
 
 Espai de coordinació de barris organitzat per Sarrià-Sant Gervasi. 
Serà divendres 18 de gener al Consell Nacional de Joventut de Catalunya (Plaça Cardona, 1-2) de 19h 1 21h. 
L'ordre del dia ja està elaborat i es crea un grup de treball que acabarà de preparar l'EC (es reunirà dimecres 16 de gener a les 19h15m a la 
casa Sagnier). 
 
 Campanyes en vigor 
 

1) Xerrades. 
Orlandai ens ha proposat de tirar endavant conjuntament un cicle de xerrades. Orlandai proposa una xerrada mensual fins a l'estiu i 
com a temes de xerrada; el dret a l'habitatge, cultura lliure i dret a l'aigua com a servei públic (sembla que aquest darrer tema ja el té 
una mica embastat). 
Com a assemblea Sarrià-Sant Gervasi proposarem els temes següents: problema de l'aigua i insubmissió (Aigua és Vida); 
dret a l'habitatge (PAH); cultura lliure (Exsgae, Creative commons - nosaltres tenim el contacte amb la Simona de Xnet i també 15Mtv 
(els que han fet el video de l'Esther Quintana); gent gran (iaioflautes) - potser orientat més a la lluita i donar solucions als problemes 
específics que es troben; elèctriques i energia (Som Energia); transports i comunicacions (passar el documental de la lluita de TAV a 
Itàlia i portar algú expert en temes de transport); sanitat: denúncies i alternatives (amb temps podem intentar la Teresa Forcades i 
sense problema, gent de dempeus per la salut, de las tancades als hospitals, etc); banca ètica (tenim contactes a Fiare i Coop57); 
educació (marea groga); memòria històrica de la guerra i activistes històrics: què ens poden ensenyar 
S'acorda la col·laboració amb Orlandai i s'hi contactarà. 
 
2) Participació en la lluita al sector de Sanitat. 
El sector ha organitzat moltes tancades als hospitals (actualment ja estan desmuntant-se) i continua la lluita amb assemblees. 
Els dos grups de barris 15M (alternatives i resistències) que estan treballant el tema de sanitat es reuneixen a Sant Pau dijous10 de 
gener. En aquesta reunió està previst preparar una jornada formativa interna per als barris i per al mes de maig activitats obertes de 
protesta. 
Als barris s'està treballant a base de paradetes informatives sobre l'euro per recepte davant de farmàcies, CAPS i mercats. 
Pel que fa al treball al nostre barri, s'acorda d'anar als CAPS per intentar establir una connexió entre nosaltres i ells. Mirarem 
d'informar-nos de la seva situació, explicar-los que el tema de la sanitat s'està treballant a tot Barcelona i que comptin amb nosaltres en 
possibles accions seves de protesta. 
S'elabora un qüestionari com a guia per anar als CAPS, que detallem a continuació: 
Qüestionari: 
Incidències en el CAP com a conseqüència de les retallades en: 
a) Serveis que dóna el CAP 
-Atenció al públic 
-Funcionament i manteniment del recinte 
-Tractaments dels pacients (proves diagnòstiques, analítiques, medicació, derivació a especialistes…). Han rebut suggeriments o 
pressions en aquest sentit? 
b) Condicions internes laborals del personal sanitari 
 
Repartiment de la feina als CAPS: 
CAP Vallmajó-Copèrnic: Laura, Borja, Teresa 
CAP Sarrià: Anna i Andrea 
CAP Esteve Terrades: Isabel, Aitor, Teresa, Margarida, Jaume 
CAP Adrià: Ariadna i Joan Manel. 
 
3) Mapa d'entitats del barri. Queda pendent de fer 

 
 Qüestions externes 
 Tancada al Clínic. Hi ha una reunió dijous 10 de gener a les 19h10m. 
 Pla Buits. Ja es va acordar en una assemblea anterior inhibir-nos d'aquest tema. Però ens mantindrem a l'aguait. 
 Jornada organitzada pel grup de rereguarda 15M. Sobre qüestions de procediment i protecció en accions al carrer. Dissabte 2 de febrer a 
l'Ateneu del Poble Nou. 
 
Propera assemblea: Dimecres 16 de gener a la casa Sagnier, a les 20h. 
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