
ACTA DE L'ASSEMBLEA DE PERE GARAU 

 
 
Divendres 12 d'agost de 2011 
A la Plaça de Pere Garau 
De 20:27 a 22:41 
Amb una assistència de 13 persones 
 
 
 Abans de l'AssembleaAbans de l'AssembleaAbans de l'AssembleaAbans de l'Assemblea    
 
 1. Cal que registrem algunes incidències prèvies a l'inici de la sessió. En primer lloc una 
festa infantil d'escuma obliga a canviar el lloc habitual de trobada en direcció al cantó oposat de la 
plaça, després d'haver comprovat -també- que el panell informatiu de l'Assemblea ha 
desaparegut. Un/a dels/de les membres indica que el va trobar trencat i que n'ha guardat les 
restes. 
 

 2. En segon lloc, l'intent d'enganxar un parell de cartells informant del canvi d'ubicació és 
interromput per un membre de la guàrdia urbana que, en actitud xulesca però correcta, ens indica 
que no pot autoritzar-nos a posar els avisos en el "mobiliari urbà". Assegura que "ells" poden 
avisar a qui vingui a l'Assemblea del canvi d'ubicació perquè "ja ens coneixen". Després d'una 
breu polèmica optem per retirar-nos cap a la nova ubicació, tot comentant la jugada. Un/a membre 
de l'Assemblea comunica que una estona abans la guàrdia urbana li havia sol·licitat la 
documentació perquè recollia signatures. El cos no se'ns queda del tot bé... 
 

 3. Arribats a l'altra banda de la Plaça, col·loquem a la nostra pancarta a terra i procedim a 
començar la sessió. 
 
    Ordre del diaOrdre del diaOrdre del diaOrdre del dia    
 

 1. Elecció de rols 
 2. Lectura de l'acta anterior 
 3. Informació i propostes sobre el banc d'aliments 
 4. Noves propostes i accions per al sopar del barri 
 5. Plantejar activitats de taller 
 6. Lectura de l'acta de l'Assemblea Inter-barris 
 7. Torn obert de paraules 
 

    PuntsPuntsPuntsPunts    



 

1. Elecció de rols. Es procedeix a la distribució de rols, ràpidament i sense incidències. 
 

2. Lectura de l'acta anterior. Es procedeix a la lectura de l'acta del 5 d'agost passat, 
ràpidament i sense incidències. 

 

3. Informació i propostes sobre el banc d'aliments. S'informa d'una certa confusió a 
l'Assemblea Inter-barris (IAB, en endavant) entre els conceptes de "banc d'aliments" i 
"menjadors socials". Una intervenció aclareix l'origen històric del primer dels dos 
conceptes i com ha evolucionat fins a convertir-se en una activitat pròpia de tota mena 
d'entitats: des d'ONG's a empreses privades, passant per partits polítics. La valoració 
que se'n fa és que no sembla un tema del qua hàgim d'ocupar-nos -i s'apunta que a la 
AIB tampoc no varen comparèixer portaveus de Sa Gerreria per a aclarir dubtes sobre 
el tema tal i com havia estat plantejat -es fa referència al punt corresponent de l'acta de 
l'AIB del dia assenyalat. Un/a membre de l'Assemblea s'ofereix per a investigar les 
característiques del banc d'aliments que funciona a l'àrea de Pere Garau. 

 

[A causa d'una confusió amb l'ordre el dia, en aquest moment es discuteix una estona 
sobre la millor manera de posar en pràctica una proposta de dies abans sobre la 
possibilitat d'obrir el blog de l'Assemblea de Pere Garau als anuncis d'ofertes de serveis 
que circulen pel barri. Es consensua que un/a membre de l'Assemblea faci les primeres 
gestions amb possibles anunciants i que procurarà portar-se endavant la iniciativa.] 

 

4. Noves propostes i accions per al sopar del barri. Un/a membre de l'assemblea explica 
que s'han fet els contactes amb una conta-contes i amb un grup de capoeira i que 
només esperen concrecions sobre dia i hora. El dia més apropiat per a l'acte sembla ser 
el divendres 2 de setembre, cosa que es consensua sense més discussió. Un/a membre 
de l'assemblea ofereix un cavallets per a les taules que caldrà muntar. A continuació 
s'obre un debat que centrat en tres qüestions, diferents però interrelacionats: a) quin és 
el caràcter prioritari que volem donar-li al sopar? b) cal, com a conseqüència, que 
demanem o no permís a l'ajuntament? c) quina hauria de ser la nostra actitud en cas 
que -vist el precedent d'abans de la sessió- la guàrdia urbana ens volgués prohibir el 
sopar? Després d'una llarga discussió s'arriba a la conclusió que el sopar ha de tenir un 
caràcter festiu i de coneixença personal que sigui compatible amb la tertúlia i el debat 
sobre la tasca que cal fer al barri i, potser, caldrà preparar algun escrit per a distribuir al 
respecte. Pel que fa a la qüestió de la dinàmica i els permisos es consensua fer alguns 
consultes amb l'Assemblea de Ses Veles -que varen fer un sopar recentment- i amb 
l'AIB -on els jubilats associats de Plaça Islàndia s'ofereixen a fer les sol·licituds de 
permisos. Es consensua ajornar nous consensos sobre aquestes  qüestions a la 



finalització de les gestions esmentades. 
D'altra banda, la seqüència d'actes es troba gairebé tancada i podria ser: 20h. Conta-

contes; 20.30h. Capoeira; 21h. Sopar popular on tots/es els/les participants aportin 
algun tipus de menjar i/o beure. Igualment es comenten diverses possibilitats -sense 
arribar encara a consens definitiu-, com ara la col·locació d'una bústia de propostes 
durant el sopar, la necessitat d'un eslògan per als cartells de promoció, etc. 

 

5. Plantejar activitats de taller.  Un/a membre de l'assemblea distribueix un full amb una 
proposta de possibles activitats -tallers, debats, conferències, cine-fòrums- en resposta 
a la necessitat consensuada en una assemblea anterior de realitzar aquesta mena 
d'activitats al barri amb una periodicitat quinzenal [veure full adjunt]. Es consensua que 
a la propera sessió es prendrà una determinació sobre quines de les propostes semblen 
més interessants per a posar en marxa en primer lloc. 

 

6. Lectura de l'acta de l'Assemblea Inter-barris. Es procedeix a la lectura de l'acta de l'AIB i 
es comunica que estarà disponible al blog de l'Assemblea. S'arriba a consens per a 
enviar dos portaveus a la propera AIB que serà el dijous 18 d'agost a les 20h. a la Plaça 
París. Seguidament es procedeix a comentar alguns dels punts de l'AIB. 

- Es consensua donar suport a la manifestació del dia 25 de setembremanifestació del dia 25 de setembremanifestació del dia 25 de setembremanifestació del dia 25 de setembre en demanda d'un 
habitatge digne. Igualment es manifesta la voluntat de no abusar del format de 
manifestació per a totes i cadascuna de les reivindicacions que es tirin endavant, però 
es nota que en aquest cas el millor és una manifestació. En aquest sentit es planteja la 
possibilitat de suggerir que la campanya de defensa de la sanitat pública comenci més 
aviat amb accions del tipus cassolada o bé concentració. 

- Es manifesta la voluntat de no tornar a discutir sobre el tema de les no tornar a discutir sobre el tema de les no tornar a discutir sobre el tema de les no tornar a discutir sobre el tema de les accions urgents, 
sobre les quals s'actuarà com sigui millor en el moment d'urgència i que és absurd 
pautar a partir d'un protocol tancat que pugui fins i tot dificultar la reacacció. Es dóna 
suport a la iniciativa de l'assemblea de jubilats d'actuar com a punt d'enllaç i coordinació 
per a aquesta mena de situacions. 

− Es realitzen algunes breus consideracions explicatives sobre la convocatòria del 25 la convocatòria del 25 la convocatòria del 25 la convocatòria del 25 
d'octubre a nivell europeud'octubre a nivell europeud'octubre a nivell europeud'octubre a nivell europeu, a la que caldria introduir algun lema local. S'hi està d'acord. 
Respecte al tema dels vincles amb Democracia Real Ya fa incís en la necessitat d'incidir 
sempre amb la unitat en l'acció, d'intentar no dividir si no hi ha indicis que el 
funcionament sigui molt diferent al nostre, i, sobretot, que els objectius dels col·lectius 
que puguin convocar amb nosaltres no siguin els nostres. 

− Sobre el tema de sanitasanitasanitasanitatttt,  es valora molt positivament l'acció de Ses Veles però es parla 
sobre la necessitat d'esperar que els sindicats que tenguis seccions de sanitat facin les 
seves reclamacions, a les quals ens podríem afegir. Cal informació, i qui més la pot tenir 



és la gent que ja treballa a sanitat. 
 

7. Torn obert de paraules. S'obre aquest darrer punt que es tanca molt breument després 
d'algunes intervencions amb caràcter de recordatori dels consens als que s'ha arribat 
durant la sessió i les tasques que s'han distribuït. 

 

    Ordre del dia de la propera AssembleaOrdre del dia de la propera AssembleaOrdre del dia de la propera AssembleaOrdre del dia de la propera Assemblea    
 
 Amb la lectura de l'ordre del dia per a la propera assemblea es dóna per acabada la 

sessió. 
    
    Ordre del dia de la propera AssembleaOrdre del dia de la propera AssembleaOrdre del dia de la propera AssembleaOrdre del dia de la propera Assemblea    
 

 1. Elecció de rols 
 2. Lectura de l'acta anterior 
 3. Informacions d'interbarris i consensos a discutir. Elecció del proper representant 
 4. Organització del sopar del barri. Manifest, cartell i activitats 
 5. Plantejar activitats de taller 
 6. Activitats en curs: difusió, cartells, signatures 
 7. Torn obert de paraules 
    


