
ASSEMBLEA OBERTA 

Data: Divendres 22 de març 2013 a les 20h.
Lloc: Sala d'actes dels Caputxins de Sarrià
Barri: Sarrià

Ordre del dia:
1. Activitat i propostes pel districte
2. Treball al Parlament de Catalunya
3. Altres

1. Activitat i propostes pel districte

#CUP: 
Expliquem que des de desembre de l'any passat, just després de les eleccions autonòmiques, 

s'han donat molts canvis interns degut a l'obtenció de 3 representants a l'hemicicle del Parlament 

de la Ciutadella. Fruit d'aquesta conjuntura, la feina feta aquest primer trimestre d'any s'ha vist 

restringida, tot i que la podríem encabir en tres blocs:

1) Reforçament intern

El treball del nucli s'ha vist centrat en l'adaptació a nous mecanismes de pressa de decisió que 

permetessin  dur  la  nostra  decisió  al  Parlament  autonòmic  mantenint  coherentment  el  principi 

horitzontal  i  democràtic  de  l'assemblearisme.  Paral·lelament,  aquests  canvis  s'han  vist 

acompanyats  de  força  hores  de  dedicació  a  l'estudi  i  la  comprensió  de  la  naturalesa  i 

funcionament de les estructures polítiques de govern. Així doncs, la formació ha estat pilar central 

d'aquests  darrers  mesos  mentre  que,  malauradament,  la  feina  de  seguiment  de  l'activitat  de 

govern al districte s'ha vist limitada.

Un aspecte treballat darrerament a nivell intern han estat les xarxes socials, donant forma i/o força 

a comptes de facebook, twitter i lloc web exclusivament del districte, a imatge i semblança de les 

que té la CUP Països Catalans. Aquestes eines ens ajuden a organitzar i processar la informació 

així com comunicar els nostres posicionaments al veïnat i les mobilitzacions que es volen dur a 

terme al districte.      

Una nit es va obrir el bar de l'Ateneu Popular de Vallcarca (al districte de Gràcia), a petició i mostra 

de suport del col·lectiu i voluntat i agraïment nostre, realitzant una vetllada de temàtica antifeixista, 

en  la  que  es  va  difondre  material  i  informació.  Aquesta  activitat  va  permetre  cohesionar  la 

militància en gran mesura després de l'esforç durant campanya, acostar el discurs revolucionari 

als i les assistents, així com recaptar diners per destinar-los estrictament a combatre l'escalada 

feixista que es viu als carrers del nostre districte.  



2) Recolzament a entitats socials 

Una  primera  mostra  de  suport  des  de  la  creació  de  les  assemblees  obertes  ha  estat  la 

col·laboració a la Calçotada popular de Sarrià organitzada el 16 de març per la Coordinadora de 

Festes Alternatives de Sarrià (CFAS), el Casal de Joves de Sarrià-Sant Gervasi i la cooperativa 

Germinal. Sobre aquest acte vam assumir l'aparell de comunicació, els permisos administratius, 

l'obtenció de l'infraestructura més important (taules, cadires i graelles). Així mateix vam convidar 

les ponents d'una col·lectiu antisexista de Sabadell de manera que s'aprofités l'acte com a espai 

de formació contra l'opressió del Patriarcat. 

Paral·lelament s'ha donat suport a esdeveniments creats per associacions supralocals, amb un 

contingut  reivindicatiu  defensat  per  la  CUP,  com ara la  Plataforma Unitària  en Defensa de la 

Universitat Pública (PUDUP) o la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH). Concretament, amb 

la  PAH  vam  sumar-nos  als  dos  escratxes  que  s'organitzaren  per  informar  al  veïnat  de  la 

transcendència del vot contrari a la ILP per la dació en pagament que realitzarien pròximament els 

diputats  del  PP  al  Congrés  dels  Diputats.  Amb  la  PUDUP vam  posar-nos  a  disposició  per 

qualsevol ajuda que necessitessin en l'organització de la Caputxinada 2.0, trobada de professorat 

en contra de la privatització i les retallades de la universitat pública. Tant en una cosa com altra  

vam informar pels nostres canals de les mobilitzacions previstes així com vam redactar diverses 

notícies, a mode de crònica, per a difondre la lluita que s'estava duent a terme.   

3) Control institucional

A  més  a  més,  s'ha  denunciat  abastament  l'actuació  del  Govern  del  districte  en  aspectes 

darrerament ben polèmics. Un d'ells ha estat el tancament del carrer Vidal i Quadras, sota pretext 

de millorar la seguretat dels seus vianants, generant un nou greuge al veïnat llebrenc en l'accés al 

pla de Barcelona.  Un altre fou la  inauguració  d'uns jardins a Tres Torres dedicats a Winston 

Churchill, polític de funesta memòria per la seva acceptació tàcita del règim d'opressió franquista 

que va esclavitzar el nostre poble durant trenta anys. Ambdues causes han estat abordades en 

profunditat i denunciades públicament des del nostre blog, apareixent en mitjans de comunicació 

de fora el districte, com el periòdic L'Accent.  

També s'ha assistit al Ple de Districte que s'ha realitzat en aquest període, així com en alguns 

Consells de Barri i la reunió de la Comissió Consultiva de Mobilitat i Seguretat ciutadana. En una 

notícia es va denunciar els pobres sistemes de participació ciutadana que permet el Ple afirmant 

que forma part d'un requisit formal de cara a la galeria. Es destaca negativament el fet d'haver de 

presentar les preguntes amb antelació dins del petit espai de participació (precs i preguntes), així 

com que es veti l'entrada a ciutadans que no hagin arribat, pel motiu que sigui, a l'hora prevista 



d'inici. També es va criticar la intervenció del PP exigint la presència de la foto de reis d'Espanya,  

davant la presència fins ara del president de torn de la Generalitat de Catalunya, però més encara 

va ser llastimosa va ser l'actuació del govern de CiU, encapçalat pel regidor Joan Puigdollers, de 

sotmetre's novament a la voluntat del PP i accedir a posar una foto dels Borbons l'endemà del ple.

A tall de resum, volem mostrar la nostra voluntat d'implicar-nos en totes les lluites que es duguin a 

terme al districte, però que per raons materials ens és impossible arribar a tot arreu. És per això 

que trobem cabdal la  participació dels  diferents moviments i  organitzacions que treballen pels 

mateixos objectius per tal de generar sinergies i dissenyar estratègies comunes. 

[Fotos del Rei] 
#CUP: 
De cara a noves propostes, des de la CUP prenem el compromís de denunciar la presència de la 

foto  dels  reis  d'Espanya  en  el  ple  del  nostre  districte,  institució  que  fins  ara  no  hi  estava 

representada.  

[Unitat Contra el Feixisme i el Racisme]
#Xavier: 
Comenta que fa dos anys es va constituir  el col·lectiu Unitat Contra el  Feixisme i el Racisme 

(UCFR)  amb  diversa  implantació  a  Catalunya,  treballant  de  forma  horitzontal  amb  objectius 

comuns i  de mínims.  Planteja la  possibilitat  de crear un nucli  tal  i  com s'ha fet  recentment a 

Gràcia. Valora la seva conveniència com a font d'oposició pacífica a la pujada d’accions xenòfobes 

del Centre Nazi Tramuntada, tant al districte com a la resta de la ciutat.

#Bernat:
Explica que la difusió és l'eina necessària per a combatre les accions feixistes al districte per a 

explicar quina funció fa aquest local del Clot i la ideologia que s'hi amaga al seu darrera.

#CUP: 
Des de la CUP valorem positivament que es prengui consciència de la problemàtica que suposa la 

implantació d'un discurs d'odi racista a la nostra societat i es busquin mecanismes per combatre'l, 

és per això que ajudarem en allò que sigui possible al seu naixement. Igualment constatem que 

durant la campanya electoral de 2012 vam estar repartint octavetes d'UCFR que demanaven no 

votar a partits que donessin suport a postulats de discriminació i supremacia racial.

[Campanya Sanitat pública]
#Teresa:



Explica  la  iniciativa  impulsada  pel  col·lectiu  15-M.  Des  de  fa  un  mes  es  va  acordar  de  tirar 

endavant una campanya continuada per parlar i tocar el tema de la sanitat, tant al districte com a 

tota Catalunya. Es vol explicar què es pretén fer amb la privatització de la sanitat i què comporta,  

per informar a la gent afina al discurs institucional. Aquesta campanya la volen fer amb diferents 

entitats i agrupacions del districte, entre elles la CUP, motiu pel qual es convocarà una primera 

assemblea informativa.

#CUP:
Tot i que el projecte està començant i encara no se saben els detalls, constatem la importància 

d’aquesta  campanya de sensibilització.  Assistirem a la  reunió  informativa  i,  si  l'assemblea ho 

aprova, hi col·laborarem.

[Manca d'espais]
#Bernat:
Comenta que hi ha moltes entitats al barri sense espai i que, malgrat hi ha molts centres cívics, 

ens  ells  s'hi  pot  fer  poca poca activitat  i  molt  mala  gestionada.  Obre la  porta a treballar  per 

aconseguir que les entitats i agrupacions del barri puguin disposar de més emplaçaments públics. 

Comenta que la via per fer-ho es creant la unió entre totes les parts interessades on tothom pugui 

dir la seva. Proposa que es faci una llista amb entitats que ara estiguin sense lloc per organitzar 

una resposta col·lectiva entre tots. De moment, al marge, s'està creant una plataforma de gestió 

ciutadana on hi ha la Casa Orlandai, entre d’altres, per canviar els models de gestió i que seria 

interessant entrar-hi. 

#Ada:
Demana portar al ple la problemàtica d'espais al districte ja que és un dret com a ciutadà poder 

disposar d’un lloc per a fer activitats que s'ha finançat amb els impostos de tothom.

#CUP: S’apunten totes les propostes per a estudiar i treballar-les. 

[Millorar difusió actes CUP]
#Bernat: 
Demana que es millori la difusió dels actes de la CUP Sarrià-Sant Gervasi, ja que esdeveniments 

com aquesta assemblea oberta han estat poc difosos. 

#CUP: 
S’intentarà millorar mitjançant més presència al carrer (si hi ha recursos suficients) i, sobretot, a 

nivell digital, a través de correus electrònics i xarxes socials. Es demanen disculpes per la poca 

antelació  de  la  convocatòria  d'aquesta  assemblea  oberta,  però  la  falta  d'espais  ha  dificultat 

moltíssim l'organització de l'acte. 



2. Treball al Parlament de Catalunya

#CUP: 
Expliquem que la primera mesura que s'ha adoptat per treballar la participació ciutadana en la 

pressa de decisions que puguin afectar  al  Parlament de Catalunya és a través d'assemblees 

obertes. Tot i que no és el més efectiu, s'estan estudiant diverses formes per connectar la voluntat 

popular  amb  les  decisions  del  poder  legislatiu.  En  aquesta  aspecte  no  s'ha  regulat  la  seva 

periodicitat, tot i que ordinàriament a Sarrià-Sant Gervasi hem assumit el compromís de realitzar-

les trimestralment malgrat que la manca de locals suposa un gran escull. Un segon àmbit de nova 

creació  ha  estat  l'Òrgan  d'Acció  Parlamentària  (OAP),  com  a  assemblea  formada  per 

representants de la CUP i les organitzacions que donaren suport a la candidatura (ex: En Lluita, 

Lluita  Internacionalista,  etc.)  per  tal  de  gestionar  l'acció  política  que  es  realitza  a  dins  del 

parlament autonòmic. 

Molta  de  la  feina  que  es  realitza  dia  a  dia  són  reunions amb entintats  properes  i  treball  en 

comissions del parlament, malgrat que mediàticament només es percebin les rodes de premsa i 

les preguntes i  interpel·lacions al  plenari.  Una decisió que es pren tant  punt  es constitueix el 

Parlament és la distribució de diputats en comissions de treball de temàtiques ben diverses. Donat 

que  la  CUP-AE disposa  de  només  tres  representants,  la  militància  ha  hagut  de  triar  quines 

comissions prioritza del llarg llistat, donant prioritat a les d'interior, ensenyament, sanitat, treball i 

ocupació. La comissió de secrets oficials, a la que inicialment no ens van deixar entrar, es va 

decidir  reformular  des del  Govern per  tal  de  donar  marge a que la  CUP s'assabenti  del  que 

anteriorment s'ha filtrat. El paper de les comissions és molt important en que permet un contacte 

directe amb el conseller de la matèria. Actualment s'està participant en comissions específiques, 

en la que hi participen tots els partits, de cara a redactar la Llei de Transparència, la Llei Electoral 

de Catalunya i la Llei sobre Consultes.

[Fracking]
#Xavier: 
Pregunta per la  Comissió de Recursos Naturals  relacionada amb la pràctica de la  fracturació 

hidràulica (“fraking”). Alerta del seu risc i que properament podria afectar a la Costa Brava.

#CUP:
Expliquem que des la CUP s'hi ha treballat amb molta força, especialment des de les plataformes 

d'oposició de la Garrotxa i Osona. És per això que la problemàtica s'ha portat fins el Parlament i 

que avui en dia es podria dir que l'aturada d'aquestes pràctiques contaminants forma part d'una de 



les prioritats de la CUP-AE. 

[Centrals nuclears]
#Xavier:
Afegeix que no ens hem d’oblidar de les centrals nuclears i que és necessari continuar amb la 

lluita ja que s’acaba el termini d’explotació d’algunes centrals. És important parlar-ho al parlament 

ja que posteriorment s’haurà de parlar al parlament espanyol. 

#CUP: 
No s’ha treballat però es mirarà com es pot impulsar el tema. Es donarà resposta al blog o a la 

propera assemblea oberta.

[Aigües Ter-Llobregat]
#Xavier:
Pregunta per la tasca duta a terme en contra de a la privatització i venda a Acciona de l'empresa 

pública Aigües Ter-Llobregat (ATLL).

#CUP: 
Comentem que s'ha fet alguna pregunta al Govern respecte la privatització sense obtenir una 

resposta clara. La venda d'Aigües Ter-Llobregat a Acciona es va realitzar durant la precampanya 

electoral i, certament es va aprofitar la campanya electoral per a denunciar-ho. Com de moment el 

Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha impugnat la decisió del govern de CiU la qüestió 

està als tribunals. 

[Pacte per a la Infància]
#Bernat:
Pregunta si s'ha participat al Pacte per a la Infància. Valora que és un molt bon lloc per treballar 

pels diferents temes relacionats amb la infància. Com que d’aquí poc s’ha de tancar, comenta que 

seria bo participar-hi quan abans millor.

#CUP: 
Comentem que no n'estem al corrent i  és possible que no hi  haguem participat.  Tot i  així,  ho 

consultarem i donarem resposta al blog o en la propera assemblea oberta. En cas que no s'hagi 

treballat  recollim  la  proposta  per  portar-la  a  l'Òrgan  d'Acció  Parlamentària  i  valori  la  seva 

participació. 

[Declaració de Sobirania]
#Bernat:
Comenta que, tot i que li sembla correcte, hi ha molta gent que no entén la posició de la CUP 

davant la declaració de sobirania aprovada al parlament, donat que va votar dues abstencions i un 



vot a favor.

#Xavier:
Comenta que molta gent pensa que la divisió de vot és una molt bona acció i anima a continuar 
utilitzant-la.

#CUP:
Expliquem que el vot fraccionat és la forma més democràtica de prendre decisions. La Declaració 

de Sobirania fou una moció anunciada amb molta antelació i per tant permetia sotmetre a bases el 

posicionament de la CUP. Entenem que, malauradament, aquesta forma de fer política no sigui 

entesa  per  alguns/es  però  és  feina  nostra  convence'ls  que  les  votacions  en  bloc  no  són 

representatives del conjunt i, ni molt menys, encarnen un esperit de democràcia. En aquest cas, 

els vots agregats de la militància van donar un resultat arrodonit d'un terç a favor i dos terços 

abstenció. Constatem que la comissió de negociació, en la que hi participava ERC com  mediador 

amb la CUP, es va negar a acceptar qualsevol referència a “Països Catalans” o “nació de parla 

catalana” tant en l'articulat com en el preàmbul. De la mateixa manera varen ser inflexibles en la 

supressió de qualsevol referència a la Unió Europea que vinculés el subjecte polític a l'exercici de 

l'autodeterminació. En el cas de la proposta posterior del PSC, ens vam abstenir perquè tancava 

la porta a la desobediència civil i sotmetia únicament la decisió de convocatòria de referèndums a 

la voluntat del Govern espanyol, el qual s'ha manifestat en contra en diverses ocasions emparant-

se en la Constitució. 

3. Altres
Res a destacar.


