
Acta assemblea 17 d'abril 2013 
 
 Casal de Joves 
Un company del Casal ens explica una mica la situació. La proposta del Casal va sorgir de la 
Taula de Joves, on hi havia la majoria d'entitats de joves del districte. Més tard, les entitats van 
anar marxant de la Taula i van quedar joves a títol individual. Des de la Taula es va fer pressió al 
Districte, xerrades informatives, etc. L'objectiu era aconseguir un espai que els joves puguin 
autogestionar. Davant la negativa del Districte, es va plantejar la via d'ocupació d'un local. Es va 
triar el local del carrer Cornet i Mas (una antiga impremta) perquè fa vint anys que està buit i 
sense utilitzar. Diumenge 14 d'abril es va ocupar. Després de parlar amb els veïns, es va 
aconseguir el seu suport. Al costat del local hi ha un gimnàs que, de fa temps, intenta llogar aquest 
local per poder ampliar la superfície del gimnàs. Quan van veure que s'ocupava el local, van 
avisar els propietaris i l'endemà dilluns sis furgones dels Mossos van desallotjar el local ocupat.  
 
Es convoca una assemblea oberta per parlar de la situació divendres 19 d'abril a la plaça de Sant 
Vicenç, a les 17h. Un conseller del districte (de CiU) els ha proposat una entrevista. També es 
convoca una trobada jove per al 18 de maig: es convocarà totes les entitats de joves del barri amb 
l'objectiu d'establir contactes i conèixer els diferents projectes que hi ha actualment. 
La gent del Casal mantindrà informada l'assemblea. 
 
 Campanya del barri de sanitat 
 Assemblea monogràfica del 24 d'abril. 
S'ha contactat amb l'Associació de Veïns de Sarrià: a la seva assemblea de dijous 18 d'abril, 
debatran si se sumen a la campanya. Si s'aprova, vindran a l'assemblea. 
No s'ha pogut contactar amb l'Assoc. de Veïns de Sant Gervasi Sud. Es tornarà a intentar. 
La CUP ha dit que assistiran. 
Es va enviar la convocatòria a totes les entitats del barri. No hi ha hagut cap resposta. Se'ls enviarà 
un recordatori. Es parlarà amb Orlandai aprofitant la xerrada del dia 18. 
A l'assemblea presentarem la proposta de la campanya, amb els tres punts que es van acordar 
temps enrere: una xerrada amb un economista i un metge com a ponents, paradetes informatives 
itinerants i una acció visible (concentració davant dels CAPS, cercavila…). 
 Primer dia de paradeta: el 4 de maig, aprofitant la jornada de comerç just. Hi ha una reunió el 
dia 25 d'abril per preparar aquesta jornada de comerç just. S'acorda d'enviar un correu dient que 
no assistirem en aquesta reunió i que ens informin del lloc on ens tocarà de posar la parada. A més 
del tema de sanitat, també es recolliran signatures per a la ILP de la renda bàsica garantida. I es 
disposarà d'argumentari de la ILP. 
 
 Reunions grups de treball de barris 15M 
Divendres 19 d'abril, plenari de sanitat 
Divendres 19 d'abril, grup de treball de bancs, vestíbul de l'hospital de Sant Pau, 19h30m 
Divendres 19 d'abril, grup 23F sobre mobilitzacions pels pressupostos de la Generalitat 
Dissabte 20 d'abril, comissió 15M per preparar accions al voltant del 15 de maig, al parc de la 
Ciutadella, 11h30m. (Al passeig Lluís Companys hi haurà dissabte i diumenge un mercat de 
pagès). 
 
 Manifest Arcadi Oliveres-Teresa Forcades 
Debat sobre la potencial transcendència d'aquest projecte i la possible implicació de l'assemblea. 
Sense conclusions. 
 
 Propera assemblea: 24 d'abril, casa Orlandai. Monògràfica sobre campanya de sanitat al 
barri. 
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