
ASSEMBLEA OBERTA 

Data: Dissabte 11 de gener 2014 a les 12:00h 

Lloc: Plaça Frederic Soler 

Barri: Sant Gervasi – Bonanova 

 

Ordre del dia: 

1. Activitat feta al districte 

2. Treball al Parlament de Catalunya 

3. Torn obert de paraula 

 

1. Activitat feta al districte 

1) El mur de la vergonya 

Vàrem publicar un article al bloc sobre el cas del mur de la vergonya, un solar privat i abandonat al 

c/Saragossa. El veïnat reclama que s’hi faci un hort urbà o un aparcament ja que no hi ha interès en 

edificar-hi a curt termini però l’ajuntament respon que és un espai privat i per tant intocable. 

 

2) Vaga d’estudiants 

El SEPC va convocar a una mobilització estudiantil contra la llei Wert a la qual es van sumar els nuclis 

del sindicat al districte i de la qual se’n va fer ressò la CUP. En aquesta ocasió la CUP va difondre la 

convocatòria realitzada pel SEPC així com una crònica de la concentració. 

 

3) Plenari-Audiència pública 

Vàrem assistir a la presentació al districte dels pressupostos per al 2014 de la ciutat de Barcelona així 

com a l’aprovació del capítol corresponent a Sarrià-Sant Gervasi.  En el torn de preguntes la CUP va 

interpel·lar al govern del districte sobre 25.000 € de pressupost que anaven destinats íntegrament a 

entitats privades. En primer lloc se’ns va respondre que anaven dirigits a entitats sense ànim de 

lucre però després als passadissos, se’ns va dir que era un error de redacció i que eren uns diners per 

a beques d’estudiants.  

 

4) 16N, radicalitzem la democràcia 

En el marc de la campanya  radicalitzem la democràcia es va organitzar una jornada de debat de la 

qual el nucli de la CUP Sarrià-Sant Gervasi en va participar i se’n va fer ressò.  

 

 



5) Escarni Mas-Collell 

Durant el mes de novembre es va realitzar al districte l’escarni a Mas-Collell organitzat per juntes 

podem per a protestar contra els pressupostos previstos per al 2014. El nucli de la CUP també es va 

voler sumar d’aquesta protesta contra uns pressupostos que  augmentaran encara més la 

desigualtat i l’exclusió social al principat. 

 

6) Trobada d’unitat popular (TUP) 

Una altra convocatòria fora del nucli de la que hem participat durant el darrer trimestre ha estat la 

TUP. Aquesta trobada va servir per debatre i amb totes aquelles persones que formen part de 

moviments socials que van assistir-hi el full de ruta per la independència, la definició de les bases del 

nou model de societat i l’articulació entre els moviments socials i el poder institucional. 

 

7) Documental en favor de la sanitat pública a la plaça Cardona 

La CUP també ens vàrem fer ressò  de la projecció del documental Draps Bruts de la sèrie “La Salut, 

el negoci de la vida” que va organitzar la plataforma Sarrià-Sant Gervasi en defensa de la sanitat 

pública.   

 

8) ILP per a una renda mínima garantida 

També durant aquest darrer trimestre del 2013 el nucli va fer entrega de les signatures de suport  a 

la ILP que havíem pogut recollir. som conscients que una renda mínima garantida no eliminarà les 

desigualtats econòmiques patents a la societat; entenem aquesta com un complement 

imprescindible a una política tributària radicalment progressiva, com a mitjà per anivellar de totes la 

renda per càpita dels i les catalanes. 

 

9) Escarni a Isidre Fainé 

Una de les altres convocatòries de les que ens vàrem fer ressò i del la que vàrem participar va ser 

l’escarni organitzat per independència per canviar-ho tot va a Isidre Fainé per formar part de l’elit 

financera responsable de la situació actual en la que ens trobem immerses. 

 

10) Pobre senyalització a Vallvidrera 

Un tema preocupant que la CUP ha estat denunciant durant aquest darrer trimestre ha estat la mala 

senyalització per a vianants a Vallvidrera. La CUP valora que és un fet preocupant que pot generar 

problemes greus i que necessita una solució. En aquest sentit, la CUP va assistir al darrer ple del 

districte d’aquest any per tal de reclamar una solució. Malauradament, ens vàrem trobar amb que el 

president del districte, Óscar Ramírez (PP), no va autoritzar la pregunta, ni al torn de precs i 



preguntes ni en qualsevol punt de l’ordre del dia, amb el pretext que els partits polítics no podíem 

plantejar preguntes al ple malgrat s’habilita un espai perquè tothom pugui formular interpel·lacions 

al regidor. Posteriorment hem pogut confirmar que no existeix tal normativa.  

 

11) De l’Auditori Manén al Balmes Multicines 

Un altre article que s’ha publicat al bloc la CUP en aquests darrers mesos ha estat una breu historia 

sobre l’equipament que s’havia previst a la cruïlla de Balmes amb Castanyer on s’ha fet el els cines 

del controvertit grup Balañá.  

 

12) Avantprojecte de llei de penalització del avortament 

La darrera entrada al bloc abans de que acabés el 2013 ha estat un article rebutjant frontalment la 

nova llei contra l’avortament per la regressió social que suposa i perquè entenem que la interrupció 

voluntària de l’embaràs ha de ser un dret universal emparat i cobert gratuïtament per la sanitat 

pública.  

 

13) Preus d’espais municipals 

Un altre tema que ens preocupa  és l’augment de preus d’espais municipals. Actualment el lloguer 

d’una sala en un espai del districte oscil·la entre 22 i 27 euros l’hora fet que converteix aquests 

espais en inassequibles.  

 

14) Palau del Marquès d’Alella 

També hi ha el tema del Palau del Marquès d’Alella propietat de Muñoz Ramonet que al morir va 

deixar l’espai a l’ajuntament amb la condició que es convertís en un equipament i que portés el seu 

nom. Cal recordar que Muñoz Ramonet va ser un empresari franquista així doncs la CUP vol que 

aquest futur equipament de que disposarà el districte no  porti el seu nom. Després d’interpel·lar en 

aquest sentit el govern del districte i comprovar la seva manca de preocupació  ens vàrem posar en 

contacte amb l’Associació de Veïns de Sant Gervasi Sud que també comparteixen la nostra 

preocupació per tenir espais amb noms de franquistes per tal d’articular una resposta.  

 

13) Augment preus transport públic 

Hem començat a treballar la resposta al nou augment de tarifes del transport públic. En aquest 

sentit cal recordar que cada dijous es fa una concentració a pl. St. Jaume, convocada per la 

plataforma Stop Pujades.  

 



Torn de paraules sobre l’activitat al districte 

(respecte el fet que el president del districte negués la paraula al districte)  

Membre d’Indignats diu: No és acceptable que es donin respostes als passadissos en comptes de 

durant el ple. Si no us deixen fer preguntes els ciutadans que no estem dins la CUP les podem fer per 

vosaltres.  

 

#CUP (1): És important incidir sobre aquest tema. Membres d’altres partits ens han donat els seu 

suport i ens han dir que no hi havia base legal per fer el que van fer. 

 

#CUP (2): No és la primera vegada que ens donen una resposta fora de seu parlamentaria i 

desemmascarar això serà difícil. De fet l’excusa que no es podia fer més d’una pregunta era una 

excusa ja que una associació de veïns va fer dues preguntes. Dins dels temes que volíem tractar i no 

vàrem poder hi havia el mercat de Vallvidrera, la senyalització de Vallvidrera i l’enderrocament de 

les finques del carrer Bertran que sospitem que haurien d’haver estat catalogades i preservades.  

 

#CUP (3): El mercat de Vallvidrera va tancar fa 5 anys i s’havia reclamat per part dels veïns per tal de 

fer-hi equipament públic. Una empresa es va presentar al districte per tal de gestionar l’espai davant 

de l’alarma del veïnat. Finalment l’empresa ha retirat l’oferta però queda constatada l’actitud del 

districte davant d’aquest tema i la falta de voluntat de convertir el mercat en un espai per al veïnat.  

 

Membre d’Indignats: Jo us volia parlar d’un parell de propostes de l’assemblea de 15m de Sarrià-

Sant Gervasi. El primer és l’increment de preus del transport públic ja que hem descobert que tenim 

la seu de ATM al districte i hem pensat que podríem fer una concentració davant fent extensiva la 

convocatòria a totes les organitzacions interessades. L’altra proposta és la de crear un nucli d’unitat 

contra el feixisme al barri i en aquest sentit volíem saber fins a quin punt estaríeu interessats en 

formar-ne part i fins a quin punt us hi implicaríeu. 

 

Tant la CUP, com Arran Cassoles i el SEPC mostren interès per treballar conjuntament el tema de la 

pujada del transport. 

 

Membre d’Indignats: Jo volia dir que em sembla molt be la vostra oposició a la llei de l’avortament 

per la retallada a la llibertat de la dona que suposa i  el retrocés a nivell social. En la mateixa línia us 

volia parlar de la llei per a la retirada del carnet sanitari a la gent que ha marxat de l’estat ja que el 

nombre de persones que quedaran excloses serà molt gran. 



 

2. Treball al Parlament de Catalunya 

A la darrera assemblea oberta també ens va visitar un membre del Grup d’Acció Parlamentaria (GAP) 

del qual en destaquem les següents idees: 

 

Jo sóc un dels dos responsables del GAP que és un espai que i fa el suport polític als diputats. A part 

d’aquest grup hi ha un equip tècnic que dona suport als diputats. Jo personalment penso que en 

aquestes assemblees és important que parleu de les coses que us afecten com a barri per trencar 

amb l’efecte mediàtic. 

 

Ara fa un any que hi van haver eleccions després d’un gran debat que ens va portar a presentar-nos-

hi. La feina del principi era molt complicada ja que hi ha molta burocràcia. El parlament està pensat 

per als partits grans ja que s’ha de fer molta feina burocràtica per la qual els partits petits no estan 

preparats. Com a curiositat de fet l’espai mateix, concretament la distribució dels despatxos, reflexa 

el fet que és un espai pensat per a pocs partits. 

 

El nostre despatx està just davant del despatx de ciutadans que és el partit amb qui hi tenim més mal 

rotllo perquè a diferència dels altres partits que hi ha al Parlament que se’l prenen com un circ , la 

CUP i Ciutadans es pren la seva feina seriosament i clar estem ideològicament oposats. 

 

Torn de paraula sobre el treball al Parlament de Catalunya 

 

 Jo et volia demanar si ens pots explicar què es fa al Parlament? 

Una de les nostres prioritats era la transparència i per això s’ha fet una web perquè tothom 

pugui consultar-ho tot. Es va decidir que allò que  les mocions que presentés la CUP estaria lligat 

a l’actualitat ja que el Parlament es voten moltes coses i la majoria queden en res perquè el 

govern diu que encara que s’aprovin no es poden posar en pràctica per manca de recursos. En 

aquest sentit doncs, creiem que és útil per donar veu a lluites que estan passant en aquests 

moments.  

 

 Com es possible que s’aprovi una cosa al Parlament però que no es compleixi? 

La llei permet que el govern no apliqui una moció aprovada al Parlament ja que la legislació 

espanyola diu que les mocions que s’aproven al parlament no són d’obligat compliment. Al 



Parlament s’hi recull el pensament del poble  perquè és on està representat. Les lleis si que són 

d’obligat compliment però necessita els vots del govern per una qüestió de majories. 

 

 Que suposa que a les votacions els diputats votin diferent? quin impacte ha tingut això en 

els partits clàssics? 

L’esquerra clàssica té problemes amb la disciplina de vot. Jo penso que al parlament els diputats 

no han de tenir llibertat de vot perquè allà s’hi va representant algú no com a individu. la CUP les 

votacions es presenten a les bases i aquestes voten. Els vots diferenciats dels diputats responen 

als % del que han votat les bases. Creiem que les votacions han de reflectir les diferents 

sensibilitats i matisos que existeixen a l’organització. 

 

Respecte la pregunta del referèndum, que m’estranya que sigui un tema que no hagi sortit, volia 

explicar que la CUP va deixar molt clar que no esta d’acord amb ella perquè entén que això no és el 

que la gent vol, és ambigua. La CUP no va participar de cap negociació se li va donar tot fet. LES dues 

hores de reunió van ser de la CUP demanant explicacions. La CUP en el següent consell polític va 

decidir que donava suport però que volia que quedés molt clar que CIU i ERC no tenen interès en 

que es faci la consulta. Cal tenir clar que és molt difícil per manca de voluntat política.  

 

3. Torn obert de paraula 

Cap persona o col·lectiu afegeix opinió o comentari. 


