
ASSEMBLEA OBERTA  
 
Data: Divendres 7 de juny 2013 a les 19h. 
Lloc: Plaça Pep Ventura (Plaça del Funi) 
Barri: Vallvidrera 
 
Ordre del dia: 
1. Activitat i propostes per al districte 
2. Treball al Parlament de Catalunya 
3. Altres 
 
Comencem l'assemblea rendint un petit homenatge Clément Méric, jove antifeixista francès 

assassinat a París. Es recorda les convocatòries convocades a Barcelona en la seva memòria. 

L'assemblea seguirà la mateixa dinàmica que  la última. Primer una part sobre el districte i una 

altra sobre el Parlament. Es fa saber que les actes de l’assemblea estan penjades al bloc de 

l’assemblea de la CUP de Sarrià- Sant Gervasi 
 

1. Activitat i propostes per al districte 
#CUP:  
 
1) Casal de joves 
 
En els últims mesos, el nucli de la CUP al Districte ha donat suport a les diferents mobilitzacions 

per part del col·lectiu del Casal de Joves de Sarrià- Sant Gervasi, que tenien com a objectiu 

aconseguir un espai pels i les joves del districte. Ho hem fet per què compartim la preocupació 

sobre el fet que hi hagi molts espais buits a la ciutat i una manca d'equipaments al districte. Per 

part del Casal de joves, després d'esgotar totes les opcions institucionals va acabar optant per 

l'okupació d'un espai que, finalment va ser desallotjat. Des de la CUP, els seguim encoratjant en la 

seva lluita.  

 
2)Militars a Collserola 

 
També s'ha tractat la problemàtica dels militars. Després de la campanya antimiliarista que es va 

fer des de la CUP l'any passat, hi ha hagut, en les últimes setmanes, un auge en les maniobres 

militars al Parc natural. De fet, hi volíem treballar quan va sortir el vídeo de les maniobres a 

l'escola Els Xiprers. Hi ha la intenció de pujar cap al Parlament aquesta problemàtica. Molts 

municipis de l'entorn de Collserola s’han pronunciat en contra dels militars (Esplugues, Molins de 

Rei, Sant Cugat, Moncada i Reixac, etc.). Es reflexiona sobre el fet que el problema té certa 

relació amb el què passava amb les 16 portes (bàsicament pel que fa les competències sobre 

Collserola). Es pregunta com està el projecte. En principi està aturat, però es té constància que 

s'estan fent obres en algunes zones afectades per les 16 portes. 

 

3) Transport públic 



Una reivindicació que afecta directament a Vallvidrera és la del transport públic: bàsicament pel 

que fa el mal funcionament del funicular de Vallvidrera (amb manca d'accessos i constants 

avaries), en aquest sentit, es destaca que el districte li ha donat la medalla d'or a FGC. També es 

reclama que Vallvidrera estigui connectada tant amb Barcelona com amb el Vallès amb el NitBus. 

 

4)Feina institucional 
 
També s'ha seguit fent feina institucional amb l'assistència als Consells plenaris, audiències 

públiques i consells de districte. Es fa una crida a que hi hagi més participació en les audiències 

públiques (el dijous següent a l'assemblea oberta n'hi ha una). 

 

5) Carrers i espai públic 
 
En aquests últims mesos, l'Ajuntament li ha dedicat un carrer a l'Elvira Ferreras (escriptora del 

barri del Putxet-Farró) i una placeta al centre excursionista els Blaus. Des de la CUP hem aplaudit 

aquestes decisions, ja que creiem són dos exemples d'encert pel que fa el nom dels carrers dels 

espais públics en contraposició a altres decisions que s'han pres, com la de dedicar uns jardins al 

barri de Tres Torres a Wiston Churchil. 

 

6)Suport a actes del districte 

 
Una altra tasca de la CUP ha estat la de fer difusió i donar suport a les fires pel comerç just i la 

banca ètica que es va fer a Sarrià el passat 4 de maig i la VI Fira agrícola de Collserola (el 5 de 

maig). També s'està col·laborant en la organització del Correllengua el proper 14 de setembre i es 

dona suport a les festes populars de Cassoles.  

 

7) Campanya sobre Sanitat pública 

 
Per últim ens hem sumat a la campanya unitària en defensa de la sanitat pública del districte. La 

problemàtica pel que fa la Sanitat pública al districte rau en el fet que es ven Sarrià- Sant Gervasi 

com un dels exemples de qualitat de la gestió privada de la sanitat pública. La realitat, però, és 

que el bon funcionament dels CAPs del districte s'explica per què la demanda de servei és més 

baix.  

Un dels objectius de la campanya és la de tenir un coneixement i visualització dels problemes de 

la sanitat des del punt de vista dels usuaris i usuàries. És creu que hi són, però estan amagats. 

S'han fet les següents accions: 

- S’han fet paradetes per instar els usuaris a presentar les seves queixes. 

- S’han fet octavetes per informar sobre la situació de la sanitat actualment. 

- El 8 juliol es fa la presentació de la campanya per explicar com afecta l’exclusió 

sanitària. 

- S’ha intentat parlar amb els sindicats i treballadors però no hi ha hagut massa èxit. 



 

[Collserola] 
#Pau-Marc 
La crítica sobre els militars ha d’anar més enllà que a Collserola: la despesa militar per part de 

l'Estat espanyol és molt gran. Només sense aquesta despesa, gran part de les retallades en 

Sanitat es podria evitar. Tampoc poden haver-hi tantes casernes militars dintre de la ciutat.  

 
#Damià:  
El tema dels miliars és una problemàtica complicada de tractar, ja que qui ha d’autoritzar les 

maniobres és el consorci del parc. Al juny hi haurà un consell consultiu i es traurà el tema. Els 

problemes és que gran part d’aquestes accions passen al parc natural i allà el consorci no té 

competències. 

A més, les problemàtiques de Collserola s'haurien de tractar més profundament, ja que es fan 

moltes més activitats ( a part de les maniobres militars) que no s'haurien de fer en un parc natural.  

 
 [Vallvidrera] 
#Damià:  
Pel que fa les institucions, explica que, des de Vallvidrera, li treuen més utilitat als consells de barri 

que a les altres. Per les característiques del barri, es pot permetre fer del consell de barri un espai 

de més proximitat, però sí és cert que en altres barris ha “degenerat" bastant. Tot i això, considera 

que tots aquests mecanismes institucionals són eines útils per conèixer els problemes del districte. 

A més, destaca que ara l'Ajuntament està bastant receptiu: per exemple està muntant un hort 

comunitari o ha deixat que el mercat de Vallvidrera estigui en disposició d'un grup de teatre. 

Destaca que a Vallvidrera, Rectoret i els diferents barris “de muntanya” hi ha molta activitat i 

associacionisme veïnal. Les AAVV són molt potents i aconsegueixen coses. 

També creu que Vallvidrera conserva l'esperit de l'”antiga Barcelona” i això hauria de ser aprofitat 

per “ruralitzar” la ciutat, potenciant el teixit veïnal i construint la realitat de la ciutat des dels barris. 

Per tant, creu que des de la CUP s'hauria de potenciar l'acció des d'una perspectiva de “poble”. 

Tot i això, Vallvidrera segueix patint un cert “aïllament” respecte Barcelona, ja que les realitats i, 

per tant, les problemàtiques del dia a dia de Vallvidrera estan molt diferenciades respecte la resta 

de la ciutat. Per solucionar-ho, s'hauria d'aconseguir que fos un càrrec polític i no tècnic el que 

rendeixi comptes davant la ciutadania i no davant l'Ajuntament. 

 
#CUP:  
Com a CUP ens agradaria que Vallvidera tingués un status polític diferent; la d'entitat municipal 

descentralitzada és complicada, ja que està tendint a desaparèixer, sobretot des que hi ha el 

govern central del PP però potser hi ha altres formes, com per exemple l’elecció del comissionat 

de Vallvidrera. De fet, el càrrec de comissionat no existeix en l'actualitat. S’ha canviat el càrrec de 

comissionat per un de conseller per la muntanya. 

En tot cas, la CUP té com un eix bàsic de les seves principals reivindicacions la democràcia 

radical i això inclou, entre d'altres, tendir a aconseguir càrrecs electes pels barris. A la CUP de 



Barcelona hi ha un grup de treball dedicat especialment a aquest tema.  

 
Per últim, es destaca que ens agradaria treballar amb les diferents entitats ecologistes i 

cooperatives de producció agroecològica que hi ha a Vallvidrera.  

 

[Campanya Sanitat pública] 
#Joan:  
Proposa que es faci alguna paradeta a Vallvidrera. 

 
#Pau-Marc:  
Proposa fer alguna campanya proactiva sobre seguretat social: S’hauria d’incentivar la qualitat de 

la sanitat pública, i lluitar contra el discurs que el criminalitza. 

 
#Gerard:  
Explica que, des de la UE, s’ha advertit a l’estat espanyol per què es feia pagar en metàl·lic les 

visites als estrangers, quan el procediment adequat seria fer una factura i enviar-la al país 

d'origen. 

 
#Bernat:  
Parla del turisme sanitari. És l’altra cara de la moneda pel que fa l’atenció universal. 

 
#CUP: 
Tot i que no es nega aquesta realitat, s’opina que està sobredimensionada. De fet, aquest és 

precisament el discurs que fan per tal de criminalitzar la nostra sanitat. El turisme sanitari respon a 

les mancances dels sistemes de sanitat públics d’altres països. A més, és un problema provocat 

més per la sanitat privada que per la pública. 

 

2. Treball al Parlament de Catalunya 
 
1) Respostes última assemblea 

[Pacte per la infància] 
#CUP: 
Es farà a partir de la comissió de la infància que es va crear en l'anterior legislatura. El pacte per la 

infància és un llistat de bons propòsits, però s’haurà de veure si es pot complir segons la dotació 

pressupostaria. Tots els partits hi ha votat a favor menys el PSC. C’s no hi ha participat però votarà 

a favor. Hi ha aspectes, però, que no estan contemplats i que a CUP-AE vol introduir, com lluitar 

contra la desnutrició infantil i què fer respecte els infants nouvinguts (ara mateix, es queden en 

custòdia de la Generalitat quan els adults són tancats als CIE). 

 
[Nuclears] 
#CUP: 
No s’ha treballat aquest tema. El PSC va incorporar una esmena per allargar la vida de les 



nuclears. La CUP- AE s’hi oposa frontalment. 

#Damià: 
Proposa traslladar aquest tema a nivell local. Per exemple, incorporar una clàusula per què al  

Tibidabo i els equipaments municipals consumeixin energia neta. Per començar s'hauria 

d'investigar d'on es treu l'energia per aquests equipaments 

 
2)Accions de la CUP-AE 
 
#CUP: 
Es va fer una proposta per convertir l'Institut català de finances en banca pública, i que , a més 

s’adquirís Catalunya Caixa (banca rescatada pel govern espanyol), recuperar els seus pisos buits i 

destinar-los a l’habitatge social. La primera proposició es va aprovar, però la segona no. 

 
També s'ha estat molt combatiu amb la impunitat de la BRIMO. S'ha estat molt incisiu en la 

comissió que estudia l'ús de les pilotes de goma i, per exemple, se li ha preguntat al conseller 

d'interior, Ramon Espadaler, quants agents de la BRIMO hi havia imputats. No ha respost la 

pregunta.  

 
S'ha defensat la desobediència cap a la Troika, l'auditoria del deute i l'impagament del deute 

il·legítim. 

 
S'ha creat el Pacte Nacional pel dret a decidir i la CUP ha proposat 5 entitats per què hi participi: 

Arran (organització juvenil de l'esquerra independentista) CIEMEN (Centre Internacional Escarré 

per a les minories ètniques i les nacions), el Front d'alliberament Gai de Catalunya, Xarxa per 

l'economia social i solidària i la Coordinadora d'associacions per la llengua (CAL). 

 

S'ha creat la comissió per la lluita contra l'homofòbia i la transfòbia. 

 

Es recorda que hi ha hagut un canvi de diputada. La Georgina Rieradavall a renunciat al seu escó 

per raons personals i ha ocupat el seu lloc la Isabel Vallet. 

 

Per últim, es diu que ara hi ha ronda de reunions amb ambaixades: els cònsols de EEUU, Israel, 

Venezuela i Cuba han demanat reunió amb els grups parlamentaris. La CUP-AE es va negar a 

reunir-se amb l'ambaixador d'Israel, seguint la campanya amb el BDS (boicot desinversions i 

sancions a Israel).  

 
#Damià: 
Pregunta si s’ha fet alguna cosa sobre els transgènics amb la plataforma  Som lo que sembrem. 

Ho preguntarem. És un tema que té gran importància també a Collserola. Defensar el parc natural 

és també defensar el treball de la terra. En la línia de la sobirania alimentària, s’hauria de treballar 

sobre aquest tema. Per exemple, hi ha la cooperativa de consum Can Pujades que treballa la 

producció local amb productes de Collserola. 

La majoria de productors de Collserola no poden produir per què és il·legal ja què necessiten 



registre sanitari, autònoms, manipulació d’aliments, etc. També es podria incentivar la ramaderia a 

Collserola. Hi ha bosc i la ramaderia pot servir per la prevenció d’incendis. Es comenta l'existència 

de la Cooperativa Integral Catalana, que cobreix i dóna suport per afrontar tots aquests 

impediments. En tot cas, també seria important dotar-se de lleis que protegeixin els petits 

productors.  

 

 3. Altres 
Sorgeix el tema del Procés constituent (moviment impulsat per Teresa Forcades i Arcadi Olveres 

per plantejar una candidatura al Parlament de Catalunya en les properes eleccions). Es comenta 

que la CUP té certes complicitats ideològiques i un projecte, en part, compartit. Estem a 

l'expectativa de si s'apropen a nosaltres, per què, a dia d'avui, no està massa clar quin és el seu 

full de ruta. 

 

També es comenta l'existència d'un edifici modernista amb cert valor històric a Vallvidrera (a la 

cantonada de la Carretera de l'Església i c/Alcalde Miralles. L'edifici està buit i corre el rumor que 

es vol enderrocar. S'hauria d'investigar.  

 


