
ACTA ASSEMBLEA DE SARRIÀ-ST. GERVASI -  30/01/2013 - CASA SAGNIER - 19.30 H 
  

1. Campanyes de l’assemblea 
 

 Grup de treball de Xerrades amb Casa Orlandai  
 
Es fa una explicació del cicle de xerrades que han dissenyat amb Orlandai, que serien 4 xerrades que es faran els darrers 
dijous de cada mes (19.30 hores) a casa Orlandai i les de juny fer-les a l’exterior: 
25A - Cooperativa Integral Catalana (CIC), Enric Duran  
30M - Xarxa d'economia social (XES) 
8M – Som Energia 
Finals juny - Experiències de cooperativisme al barri – Germinal + cooperativa de producció de Vallvidrera. 
 
Es comenta la possibilitat de fer la primera xerrada amb la CIC i la XES alhora i fer la xerrada de maig sobre cultura lliure 
amb algú de X-net (Simona?). Es parlarà amb Orlandai i si s’accepta, l’assemblea contactarà amb els possibles ponents. 
 
El disseny del cartell el farà l’assemblea, quan tingui un títol acordat amb Orlandai. 
 
En relació al títol es pensa que és millor no posar cooperativisme i el que més agrada és “ConstruAcció: construint 
alternatives” 
 
Fora d’aquest cicle al mes d’abril a la casa Orlandai es farà una xerrada amb Aigua és Vida, a la qual ajudarem a fer la 
màxima difusió 
 
Queda pendent de lligar la xerrada dels Iaioflautes al casal d’avis 
 
Es comenta la possibilitat de que l’Ada Colau faci una xerrada al mes de febrer però es rebutja perquè la PAH té moltes 
accions aquest més i serà molt complicat 
 

 Sanitat pública: visites als CAP i properes convocatòries (10F, 13F) 
 

Els companys han visitat els següents Caps: 
- Esteve Terrades: tenen concertada reunió amb el director 
- Sarrià: hi ha anat i els trucaran per concertar visita. També han anat a visitar farmacies amb un resultat divers.  
- Marc Aureli: hi van aquesta setmana a l’hora que els han dit que els pot rebre algú 
 
Es comenta que s’ha d’estudiar bé la resposta dels directors dels Caps en funció de la gestió del mateix i esbrinar bé aquest 
punt en cada visita. 
 
S’enceta un debat sobre què fer un cop visitats els caps i es veuen dues opcions (no excloents) 

- Fer una assemblea pública d’usuaris de la sanitat on cadascú expliqui com li han afectat les retallades, que la gent 
pugui parlar lliurement i prendre nota de tot per poder fer –ne denuncia 

- Muntar paradetes a les portes dels caps i un mural on la gent hi pugui anar deixant escrit en què l’afecten les 
retallades  

Es decideix esperar a fer les visites i que la campanya estigui més avançada abans de decidir res. 
 
Es recorden les jornades de formació i xerrades de sanitat: 
10F – Formació interna en sanitat 
13F – Xerrada: què està passant a l’Hospital Clínic 
 

 Mapa d’entitats alternatives al barri 
 

Ja s’ha començat a omplir i s’acorda anar omplint segons colors i símbols concrets per temàtica, així que abans de posar 
res s’ha de mirar el que hi ha posat de semblant. 
 

 La Directa a Sarrià 
 

A banda del quiosc de Sarrià, que ja té exemplars de la Directa, el quiosc de Travessera de Gràcia/Tuset (St. Gervasi) 
també en vol tenir i es parlarà amb la Directa per veure si poden portar ells els exemplars quan vagin a repartir per Gràcia. 
 

2. Altres qüestions i propostes externes – 20’ 
 

 Jornades 26/27G: Colpegem Juntes  
 

Es fa una explicació de les jornades i la seva metodologia. Les properes convocatòries grans seran la manifestació de la 
PAH el 16F i la setmana del MWC, on també hi ha mobilitzacions d’educació i sanitat 
  

 Aigua és vida 



 
En breu es farà un taller per explicar com deixar de pagar la factura de l’aigua i també es farà una denúncia penal pel tema 
de la gestió de l’aigua a Barcelona contra gestors i polítics. 
Un company dona unes estadístiques amb dades força escandaloses sobre l’increment en els darrers anys dels talls d’aigua 
per impagament a la ciutat. 
 

3. Torn obert de paraula. – 20' 
 

 Unitat contra el feixisme i el racisme ha fet un manifest arran de la agressió a un noi de 14 anys al Raval, a la qual 
l’assemblea decideix sumar-se 

 Moneda social al barri. Després de la primera xerrada a Orlandai es pot intentar esbrinar si hi ha algun comerç al 
barri que es vol animar a utilitzar moneda social, per fer alguna cosa semblant a que s’està fent als comerços de 
Gràca 

 Es comenta que s’ha iniciat a nivell de Catalunya una campanya per fer una ILP per a la renda mínima i que en 
properes assemblees es donarà més informació. 
 

 




