Acta Assemblea SSG – 19G
1. Campanya 16 Portes
 S’aprova el manifest de Sarrià-Sant Gervasi


Es demanarà adhesions a entitats del districte i també a gent experta i rellevant
(arquitectes, urbanistes, gent del món universitari, del món cultural, etc.).



El 6 de febrer hi ha un «taller participatiu» impulsat per l’ajuntament. El Taller
de Les Corts i Sarrià-Sant Gervasi és a IES Menéndez y Pelayo (Via Augusta
140-142) de 18h a 21h. Tot i que hi ha unanimitat que és un procés participatiu
irreal es decideix que participi el màxim de gent de la nostra assemblea per
donar la nostra opinió i informar-nos. La inscripció s’ha de fer abans del 26 de
gener. Les inscripcions es fan aquí:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFM2RUU1Qms5bllPVEZ
uV2tKTWN2a3c6MQ


Es crea una comissió de gent de l’assemblea per treballar aquest tema. És
comenta que al voltant del tema “16 portes” es pot treballar tot el que és el
model de ciutat, la defensa del transport públic, medi ambient i contaminació,
etc. Qualsevol persona interessada en aquestes temàtiques pot col·laborar.

 Hi ha una crida a signar en contra del projecte:
http://actuable.es/peticiones/resposta-al-projecte-les-16-portes-collserola-l
2. Xerrada sobre el “Deute extern, crisi i especulació”


Integrants de la Comissió d’Auditoria del Deute faran una xerrada el dijous 9 de
febrer a la Casa Orlandai (en comptes de l’assemblea). De 20:30 a 22:30 h



Prèviament enviarem un document i una pel·lícula que servirà per arribar una
mica més informats a la xerrada.

3. Campanya “Diem adéu a la Banca Especulativa”
 S’aprova tirar endavant aquesta campanya. Però es començarà a treballar-hi
després del 9 de febrer (xerrada del deute)


Es crearà una comissió de gent interessada a treballar-hi d’alguna manera.

4. L’assemblea s’adhereix als següents manifestos i convocatòries.


Adhesió a la manifestació del 28 de gener i al procés del Fòrum Social Català:
http://fscat.blog.pangea.org/



Manifest pel tancament del CIE:
http://18desembrebcn.blogspot.com/2012/01/comunicatpublic-davant-els-fetsdel-cie.html



Adhesió a les mobilitzacions pel transport públic:
http://tmb51.wordpress.com/llistat-de-persones-associacions-entitats-i-collectius-que-donen-suport-a-la-vaga-dusuaris-del-transport-public/.

5. Informacions d’interès:


El dilluns 23 de gener es farà l’acció reivindicativa COLA’T, per part de
l’esquerra independentista: a diferents estacions de metro i ferrocarrils s’obriran
les portes perquè la gent pugui entrar sense pagar (De 7 a 10 del matí).



S’informa sobre la Consulta Popular que està tirant endavant alguna gent
vinculada a Acampada Barcelona. És un procés molt interessant i han demanat
la col·laboració de tothom.



També s’ha engegat un procés anomenat “Procés Constituent” que busca
redactar una nova Constitució amb l’ajut dels ciutadans i d’experts en la
matèria. http://constituyentes.wordpress.com/llamamiento/

