
Acta Assemblea 16 febrer 

1. Accions per a la setmana de mobilitzacions transport / universitats 

o A l’assemblea del dia 1 de març es repartiran octavetes als ferrocarrils de 
Sarrià, les quals informaran sobre l’increment abusiu del preu dels 
transports públics i altres aspectes. Les octavetes es penjaran al bloc. 

o Si som prou gent farem l’assemblea dins de l’estació de Sarrià, si no a Casa 
Orlandai. 

2. 16 portes:  

o Valoració molt positiva de la participació de la gent de l’assemblea als 
tallers “participatius” de l’Ajuntament.  

o Tos els veïns participants van enviar un missatge que no es vol una 
“agressió” a l’entorn de Collserola. 

o S’està preparant un gran acte a l’Ateneu de Barcelona per part dels crítics 
amb el projecte. 

 

3. L’Assemblea decideix que es creen 4 grups de treball per als següents 
temes: 

o Auditoria Deute (Contacte: Manuela) 
o Campanya bancs (Aitor) 
o ILP Habitatge (Ariadna) 
o 16 Portes (Joan Manel) 

4. 12-15M 

o Sembla ser que hi haurà moltes coses en marxa. Cal estar atents i sumar-
s’hi. 

o Es parla de fer una Jornada al propi districte per reflexionar sobre el 15M al 
districte i fora. Una xerrada sobre la feina feta per l’assemblea i les 
campanyes de futur i una xerrada sobre el 15M global (Arcadi Oliveres?). 

5. Escoles bressol indignades 

o És una plataforma que està força activa. També al nostre districte 
o Es parla de fer una xerrada amb ells sobre l’atac que està patint el model 

educatiu català 

S’aprova 

o Assistir a la manifestació del 18F contra la reforma laboral en el bloc crític 
dels iaioflautes. 

o Fòrum Social Català: participar-hi com a assemblea i que uns investigadors 
de l’FSCat puguin assistir a l’Espai de Coordinació de Barris. 

o Adhesió a un manifest de suport als treballadors d’Spanair. 
o Adhesió a un manifest de suport a les encausades pel desnonament de juliol 

passat al Clot. 
o Manifest contra la llei de l’avortament de l’assemblea de Sants. 

 




