
ACTA DE L’ASSEMBLEA DE SARRIÀ ST. GERVASI  
16/01/2013 – 20 HORES – CASA SAGNIER  
Assistència: 9 persones.  
 
Es llegeix l’ordre del dia i es proposen alguns temes que es tractaran en el punt 4 d’altres temes proposats, De manera 
que no hi ha intervencions en el torno obert de paraula inicial.  
 
Espai de coordinació del 18G 
L’organitza la nostra Assemblea i en repassem l’ordre del dia (http://titanpad.com/Espaicoordinacio18012013).  
L’Anna Juhe acompanyarà la Isabel i el Xavier com a portaveus de l’Assemblea. 
- Quant al punt 1 de l’ordre del dia, s’acorda no preguntar res perquè s'informa de temes dels quals estem més o 
menys al corrent.  
- Quant a la proposta del 23-F de les Corts, l'opinió general és que no és pertinent perquè per al 16-F la PAH està 
preparant una bona moguda i, a més, si es convoquen les diferents marees, els integrants de les assemblees de barri a 
quina han d'anar? Igualment, es comenta que hi ha massa poc temps per dur-la a terme, de manera que potser es 
demostraria feblesa i no fortalesa. 
- Pel que fa al tema de com s’ha d'omplir l’apartat Espai de Coordinació de la 15Mpèdia d’Internet, s’acorda que qui hi 
ho ha plantejat que faci una proposta i la presenti als barris perquè l’aprovin; altrament, també podria encarregar-se’n el 
Grup Tècnic de l’EC. 
 
Properes campanyes 
Cicle de conferències amb la Casa Orlandai 
L’Ariadna ha enviat a Orlandai els temes acordats en l’última reunió però no ha rebut cap resposta; tornarà a recordar-
los-ho, però potser passa que encara no s’han reunit. Ara mateix, Orlandai té pocs temes tancats sobre les seves 
activitats futures (xerrada sobre l’aigua, que enllaça amb el cicle de què ens ocupem, i les accions sobre el mapa 
ecològic del barri). En aquest sentit, cal espavilar perquè el temps passa. 
 
Tema sanitat 
Es fa un repàs del que es va dir a la reunió conjunta de sanitat dels barris del dia 10-G 
(https://docs.google.com/file/d/0B1VhkhnG96FbYUJYVUhwTGVRQjQ/edit) i s’explica la diferència del context sanitari 
entre Madrid i Catalunya, on fa temps que hi ha molts interessos privats entremig, d'aquí que la mobilització sigui 
menys forta. 
Així mateix, s’explica que la lluita del Clínic encara persisteix i que el dijous 17-G, de 12 a 17 h, es fa un taller de 
pancartes perquè els veïns del voltant les pengin als balcons. 
En aquest punt, la Teresa dubta de l’efectivitat de la jornada de formació que els barris volen fer el febrer, ja que vol 
tractar temes molt amplis i complicats, com ara l’excés de medicalització, i no sap si qüestions així ens serviran quan 
anem a visitar els CAP o si se’ns podem girar en contra. L’Ariadna respon que sempre està bé saber les coses per tenir 
un bagatge argumental més ampli davant de l’interlocutor i potser crear simpaties. A partir d’aquí es debat més sobre el 
tema i també sobre les mútues. 
Pel que fa al barri, s’acorda visitar els CAP independentment de la jornada de formació del febrer, i es recorda que 
convindria que tots els qui hi vagin tinguin preparades un preguntes comunes, a fi de poder comparar les respostes 
obtingudes. En aquest sentit, a la reunió de la setmana passa, es va acordar: 

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. 

 
Mapa d’entitats alternatives al barri 
Es parla del mapa ecològic que vol fer la Casa Orlandai i de com pot integrar-se amb el que volem fer, però es conclou 
que són coses diferents. De tota manera, quan el mapa ecològic estigui enllestit se'n posarà un enllaç des del nostre 
bloc. El dissabte 19-G d’11 a 14 h a la Casa Orlandai hi ha la reunió de treball per iniciar el mapa ecològic. Per la 
nostra banda, s'acorda que cadascú comenci a fer una llista d'entitats alternatives del districte (Kan Pasqual, comerços 
de mejar ecològic, cooperatives de consum, etc.). El Joan Manel s'encarregarà del mapa. 
 
Altres qüestions i propostes externes 
Tema aigua 
No sabem què s’ha dit perquè no hem pogut llegir l’acta ni hem anat a la reunió. 
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Revalorització de les pensions – formulari del col·lectiu Ronda http://www.cronda.com/Destacats/Dret-a-l-actualitzacio2 
Sobre aquest tema, s’acorda enviar un correu informatiu exclusiu a tots els contactes de l’Assemblea, i també en farem 
difusió pels centre de gent gran i pels CAP. 
El Xavier, però, adverteix que ens assegurem que per fer aquestes reclamacions no hi hagi una data límit, perquè 
potser llavors faríem una cosa inútil. 
 
Reunió 2 febrer- Rereguarda 
L’Ariadna ens n'havia d'informar però no o ha pogut fer. Tot i això comenta el fet que Rereguarda en moviment vol 
difondre una campanya de desobediència públic consistent a no portar a sobre el DNI en qualsevol acte públic de 
reivindicació, com a resposta clara davant la manca d’identificació dels Mossos antiavalots. 
 
Pla buits 
L’Ariadna explica que rebem molts correus sobre el projecte del Pla Buits de Sarrià perquè des de la Casa Orlandai 
voldrien que forméssim part de l’equip promotor; però com es va recordar, en assemblees passades es va acordar en 
inhibir-nos-en, però sempre mantenint-nos-en a l'aguait. De tota manera, la propera reunió de treball és el dimarts 22-G 
a les 19.30 a la Casa Orlandai; i el 24-G, també a les 19.30 a la Casa Orlandai, es farà la presentació pública del 
projecte.També es comenta que hi ha una noia al Facebook que hi voldria participar, però que ho farà en nom del 
Casal de Joves. 
 
Tema distribució del setmanari La Directa 
Segurament aviat l’Andrea ens informarà de la gent del districte que el rep. 
 
Adhesions a manifestos 
Ens adherim als següents dos manifestos: http://www.iaioflautas.org/firma-en-defensa-de-los-derechos-y-libertades-no-
nos-pararan-iaioflautassinmiedo/ i http://www.ecologistasenaccion.org/article24721.html 
 
Iniciativa 0-3 
Dins l’àmbit de Barcelona, s’està promovent la recollida de 13.000 signatures per fer una ordenança que aturi el procés 
accelerat de degradació que pateixen les escoles bressol. No hi ha terminis per recollir les signatures i pot signar les 
gent censada a la ciutat i més gran de 16 anys. S'acorda que s'enviarà un correu als contactes de l'Assemblea 
juntament amb el de les pensions. 
 
Finalment, s’informa que la Plataforma de L’Auditoria Ciutadana contra el Deute organitza el 22-G, a les 19.00 a 
Justícia i PAU (http://auditoriaciudadana.net/2013/01/14/pacd-bcn-vine-a-posar-li-fre-al-deute-ven-a-ponerle-freno-a-la-
deuda-2201-19h/), una reunió oberta per informa de tot el que fan; s’informa també que dissabte, 19-G, hi ha una 
concentració antifeixista en suport a la convocatòria llançada des de Gràcia (http://unitatcontraelfeixisme.org/). 
 
Propera assemblea: Dimecres 23 de gener a la Casa Orlandai, a les 19.30 h. 
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