Assemblea 15M Sarrià‐Sant Gervasi
acta de la reunió del 13 gener 2015
1. Exposició "NolleiGllrdn la dona decideix la societat respecta"
El dia 14 de gener dues persones de l’Assemblea aniran a la Biblioteca Joan Maragall a ajudar a
muntar l’exposició.
El dia de la inauguració. Després de les intervencions dels ponents s’obrirà un torn de
preguntes, no hi haurà debat. Algun membre de l’Assemblea farà de moderador.
2. Tema TTIP
Anul∙lem la paradeta pel dia 17 de gener. Farem una paradeta el 24 de gener.
Posarem cartells pel carrer Major de Sarrià i voltants entre el 19 i 24 de gener. El dissabte 24
farem una repassada. Intentarem que els comerços acceptin penjar el cartell.
Imprimirem 40 cartells en color (Ariadna)
Hem de preguntar als ponent si necessiten projector. I en cas afirmatiu, comunicar‐ho a
Orlandai (Joan Manel)
Pel dia de la xerrada:
 Hem de recordar d’aplicar el protocol que vam aprovar.
 La presentació de l’acte el farà l’Ariadna.
 Hem de porta el kit complet de difusió (Teresa i Xavier)
 Taula i fulls de signatures de les ILPs (Margarida)
Es preveu que continuarem fent difusió del TTIP després de la xerrada, per la qual cosa es
considera necessari tenir més octavetes. Acordem imprimir 500 noves octavetes. Prèviament
s’haurà d’eliminar la data de la xerrada.
Acordem contactar amb l’Albano Dante per si estaria disposat a fer una xerrada sobre el tema
(Ariadna). Com a possible lloc s’apunta la Biblioteca Joan Maragall. El dia de la inauguració de
l'exposició, es mirarà de parlar amb la gent que la porta.
Acordem enviar correus per anunciar la xerrada, amb el cartell adjuntat, a
Espai de coordinació (confluència?)
Coordinadora de Sarrià‐Sant Gervasi
Fem‐los fora
Plataforma contra el TTIP
Entitats i associacions del districte (tenim una llista de correus)
3. ILPs Educació i Pobresa energètica
Tenim més fulls de signatures. També disposem d’uns quants fullets explicatius de la ILP de la
pobresa energètica que els podem portar a les paradetes (per què la gent els consulti, no per
repartir).
Després d’un petit debat autocrític sobre el funcionament de les paradetes, acordem que:
 hem d’avisar la gent que signi les ILPs que ho faci amb lletra clara i revisar que signin
(hi ha persones que complimenten la casella de les dades però no signa)
 recordar a la gent que s’acosti a la taula que tenim un full per recollir correus‐e, per si
volen rebre informació de l’Assemblea
 recomanar a la gent que estigui a la paradeta que es llegeixi la ILP, o com a mínim els
resums explicatius, per poder respondre a les preguntes que fa la gent

4. Enviament de correus a l’Assemblea
S’enviarà el correu ordinari dels divendres (16 gener) amb el cartell de la xerrada del TTIP i la
xerrada sobre Palestina que l'Aitor farà a Vallvidrera.
El següent divendres (23 gener) es tornarà a enviar el cartell de la xerrada del TTIP.
5. Model de ciutat
5.1 Audiència Pública
El dia 8 de gener hi ha haver una reunió a la FAVB sobre el model de turisme a Barcelona, dues
persones de l’Assemblea hi van assistir. S’hi van aportar i discutir moltes idees.
S’està preparant una Audiència pública (document dels 10 punts), s’intentarà que sigui abans
de les eleccions municipals. Per aconseguir‐lo es necessita el suport de l’1% de la població.
Això sembla que és fàcil d’aconseguir, tenint en compte el suport que hi donen els sindicats i
les associacions de veïns. Abans de presentar‐la es parlarà amb els partits que es presentin a
les eleccions municipals per què incorporin els punts del document en el seus programes
electorals.
Es demana que cada associació, assemblea, grup, etc. comuniqui a la FAVB que dona suport al
document dels 10 punts. Nosaltres ja ho vam discutir i acordar fa temps per la llista de correu
electrònic. Enviarem un correu donant suport al document.
Seguirem el tema.
Quan el document estigui presentat, l’enviarem a la llista correus de l’Assemblea.
5.2 Reunió nous equipaments de Galvany
Una persona de l’assemblea ha rebut una invitació, per part de Districte SSG, a una reunió que
es farà el 15 de gener. Acordem d’anar‐hi.
Sembla que es parlarà dels equipaments del barri del Galvany.
Està clar que al barri del Galvany hi ha una gran mancança d’equipaments municipals.
Sobre la casa Ripoll proposarem que es podria destinar a:
 biblioteca
 casal de joves
 casal de gent gran
 escola bressol pública
Som conscients que caldria fer una priorització, ja que l’espai no pot allotjar‐ho tot.
Sobre les obres de Pau Casals. Un cop acabades les obres podríem fer un escrit de denúncia
sobre el procés d’adjudicació de les obres i la dificultat per obtenir informació.
5.3 Observatori Ciutadà Municipal de Barcelona
Al web http://www.ocmbarcelona.cat/ hi ha els pressupostos municipals de Barcelona.
L’objectiu del web és poder examinar els comptes de l’Ajuntament de Barcelona. A part de la
informació, hi ha una eina que ens sembla interessant: permet exercir el dret a petició d’una
forma automatitzada. És una eina de pressió al govern municipal.
Ens comprometem a fer‐li un cop d’ull.
6. Espai de coordinació (confluència??)
A l’Espai de coordinació (confluència??) es va plantejar el problema de com prendre decisions
en cas d’urgència.
Després d’un debat acordem que:
 si la decisió s’ha de prendre en l’EC. Les persones de la nostra assemblea que hi
assisteixin decidiran tenint en compte els criteris generals amb els que funciona i pren
decisions la nostra assemblea. Si en posterioritat l’Assemblea creu que la decisió és
incorrecta, es discutirà què s’ha de fer.



si la decisió s’ha de prendre entre dues reunions de l’EC. Farem un debat per correu‐e
àgil entre els membres de l’assemblea per prendre una decisió.
Portarem aquest acord a l’EC per si les altres assemblees també el volen adoptar.
7. Xerrada sobre pensions
Ho deixem pel proper dia.
8. Congrés transport i StopPujades
Hi ha una reunió preparatòria del Congrés sobre el transport el dia 24 de gener per la tarda, a
la FAVB. Dues persones de l’Assemblea hi assistiran. Animem a anar‐hi.
L’enquesta, per preparar el Congrés que va respondre l’Assemblea, ja està enviada.
StopPujades farà unes enganxines (on es dirà que la rebaixa del preu del transport ha estat el
resultat de la mobilització ciutadana) per enganxar‐les al metro.
9. Proper calendari
26 gener, 19h, Orlandai: Xerrada TTIP
26 gener, 18h: quedem per si hem de prendre alguna decisió, ja que no farem assemblea.
3 febrer, al CNJC plaça Cardona:
18:30h Assemblea
19:30h assemblea de sanitat
10. Altres acords
Coordinadora de Sarrià‐Sant Gervasi. Els demanarem que les convocatòries a les reunions les
facin amb més temps, així ens podrem organitzar per poder assistir a les reunions.

