ASSEMBLEA DE SARRIÀ ‐ ST. GERVASI – 26/11/2013
19.30 HORES – CASA SAGNIER
1. Presentació grup Constituents 15M – 20’
El company dels Constituents 15M (Cons15M) explica els orígens del grup i la diferència amb el Procés Constituent de la
Teresa Forcades i l’Arcadi Oliveres (ells no es presenten a eleccions), i la proposta del plenari alternatiu de l’Ajuntament,
que ha de servir per anar més enllà de les protestes convencionals, a fi d’apoderar la ciutadania, canviar el sistema des
de baix, i establir òrgans de poder popular (ja n’hi ha algunes experiències a Andalusia i sembla que a Badalona també).
Membres de l’Assemblea consideren que la idea és difícil de portar a terme en una ciutat tan grossa com Barcelona (a
llarg termini potser sí, i en àmbits més restringits es veu més factible la generació d’aquest contrapoder), on és
complicat coordinar els grups activistes; cal una guspira perquè la idea funcioni, i en aquest sentit, es poden aprofitar les
convocatòries electorals per tal que la ciutadania digui quin model de sistema voldria. D’altra banda, un plenari
municipal alternatiu periòdic suposa molt d’esforç i pot ser poc engrescador. Es proposa al company de Cons15M que
primer promoguin la idea pels barris més lluitadors (9 Barrris) i als espai de coordinació que ja funcionen (Juntes
Podem). L’Assemblea estendrà la idea entre els contactes que cregui convenients.

2. Campanya sobre les pensions – 15’
El company de Cons15m s’ofereix a fer‐nos de ponent per a les xerrades sobre pensions que vulguem fer i també ens
ofereix material sobre el tema, ja que és un assumpte que domina. D'altra banda, valoració de la xerrada feta sobre les
pensions: va anar bé pel que fa a assistència (era un dia de pluja), però podria haver estat millor pel que fa a continguts
perquè els ponents no es van coordinar; en canvi va ser una xerrada fresca i espontània.
S'acorda que es farà una altra xerrada amb uns altres ponents cap al gener a Sarrià, al casal d'avis; s’hi contactarà.

3. Video‐fórum sobre sanitat a Sant Gervasi 3 desembre– 10’
S’assignen les feines d'encartellament pel barri de cara a la projecció del vídeo i s'acorda enviar dissabte o diumenge un
correu exclusiu per a la xerrada als 500 seguidors de l'Assemblea, als quals ja s’haurà aviat en el correu dels divendres.
Es decideix muntar paradeta de sanitat dilluns (2‐D, 17.45 h) a la pl. Gal∙la Placídia, davant del Col∙legi d'Economistes.

4. Campanya antimilitarista: material preparat – 10`’
S’aprova definitivament el text per a la nadala de la campanya per l’objecció fiscal a la despesa militar. A partir del 3‐D
es penjarà al blog i se’n farà difusió per tot arreu. En la propera assemblea es parlarà de com es continua la campanya.

5. Grup local d’Unitat contra el Feixisme . nous contactes – 10’
No s’han fet més contactes que els que ja s'havien establert. La idea és convocar, cap al febrer, una trobada de tota la
gent interessada sobre aquest qüestió, i si hi ha gent suficient, es crea el grup local, i si no, no.

Parèntesi seguiment Procés Constituent al districte
Els plantejaments d’aquest grup (Procés Constituent SSG) no concorden gaire amb els de l’Assemblea, per la qual cosa es
consensua que es deixarà d’assistir a les seves reunions, tot i que es continuarà informant els membres de l’Assemblea
de les notícies que en tinguem a través del correu electrònic.

6. Juntes Podem i aturem els pressupostos: 4D
S’acorda donar 15 € a Juntes Podem pels cartells de la convocatòria del dia 4‐D que fem servir.

7. Altres propostes
S’accepta la proposta de començar les reunions a les 19.00 h.
Es debat què pot fer l’Assemblea en relació amb el nou codi penal i llei de seguretat, però no surten idees clares. Es diu
que hi haurà molt resposta segur, a la qual hem de sumar‐nos. D'altra banda, s'avançarà als membres de l'Assemblea
que piuleguin (twiter) les campanyes d’interès que sorgeixin.
S’obre un debat també sobre la rotació dels membres de l’Assemblea en reunions externes per tal de coordinar‐se millor
amb altres col∙lectius, i es conclou que s'intentarà que hi hagi més rotació dels membres que van a aquestes reunions.

7. Proper calendari de l'Assemblea i paradetes
dilluns 2D ‐ de 17.45 h fins que el cos aguanti a paradeta sanitat Gal∙la Placídia (difusió de sanitat i documental 3D)
dimarts 3D ‐ documental 19 hores pl. Cardona
dimarts 10D ‐ Orlandai: 18.15 h assemblea / 19.30 h sanitat
diumenge 15D ‐ paradeta a Sarrià (matí) ‐ material: sanitat, pensions i encartellada nadala antimilitarista
(pendent decidir dia dissabte 21D ‐ paradeta a St. Gervasi, en cas que no es faci la del dia 15)
dimarts 7G ‐ Sagnier ‐ assemblea 19 hores

