
Acta assemblea 11 juny 2013-06-12 
 
 Xerrades Orlandai 
 Cancel·lem la darrera xerrada del cicle "Construint alternatives", sobre Cultura lliure i la plantejarem 
com a activitat dintre de les festes alternatives de Sarrià. 
 Cicle sobre "noves cultures". En Jordi Bigues presenta una llista de temes possibles. Triem per al 
trimestre octubre-desembre el tema "Democràcia" i proposem que es faci un dissabte de novembre al matí 
en una plaça. 
 
 Presentació procés constituent. 
L'assemblea únicament farà difusió a través de la llista completa de correu, anunciant l'acte amb la resta 
d'activitats d'aquell moment, com una activitat més. 
 
 Manifest sobre la situació a Turquia. 
Està redactat per l'assemblea 15M del Carmel. Ens hi adherim com a assemblea. 
 
 Sanitat. 
 Xerrada 8 de juliol. Tenim el títol de la ponència d'en Camprubí. Falta la d'en Ramon Espasa. Quan 
tinguem totes les dades, s'elaborarà el cartell i la setmana anterior a la xerrada (de l'1 al 7 juliol) 
encartellarem els CAP i repartirem una versió reduïda entre usuaris i personal del CAP. 
 Ja tenim quadern de greuges de sanitat! L'hem estrenat en la paradeta d'avui. 
 Full recollida de signatures. Es traslladarà a la reunió del grup de sanitat de barris la nostra opinió de que 
a la capçalera del full cal explicitar l'esperit del Decret Llei i la Instrucció per tal que la gent sàpiga què 
està firmant. 
 Properes tasques: 
Paradeta dijous 20 de juny a les 18h a Gal·la Placídia 
Paradeta dimecres 26 de juny a les 18h a Orlandai 
Encartellada als CAP dimecres 3 de juliol 
 S'enviarà el cartell d'anunci de l'activitat del 16 de juny (exclusió sanitària) a la llista completa a mitjan 
setmana 
 
 Universitat indignada. 
Se'ns convida a una taula rodona sobre el 15M: valoració i perspectives. Els assistents no ens veiem en 
cor. Es traslladarà el convit al grup de treball. 
 
 Facebook 
Es debat si es veta una persona que intervé al facebook de forma abusiva. Es posposa la decisió al dia en 
què algú que sàpiga millor com funciona el Facebook assisteixi a una reunió. 
 
 Economia i donacions. 
Es destinaran 55 euros del saldo a contribuir a pagar tres despeses: els desplaçaments dels companys de 
Madrid (taller exclusió sanitària), manifestació dia 1 de juny i deute Delta Viu. 
 
 Activitats dels joves. 
Es fa repàs de les diferents convocatòries dels joves del districte. 
 
 Tivoli. 
S'acorda de demanar-los una mena de calendari de les seves accions de protesta. Ens servirà per publicitar-
ho per la llista i que tothom que pugui s'hi afegeixi per donar suport. També se'ls enviarà un missatge que 
es consensuarà pel grup de treball. 
 
 Militars a Collserola 
Divendres 14 a l'Ajuntament de Barcelona es debatrà a la Comissió de Presidència el tema. 
El 4 de juliol hi ha plenari de Districte Sarrià-Sant Gervasi i també es portarà aquest tema. 
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