ACTA ASSEMBLEA SARRIÀ – St GERVASI
Dijous 14 de Juny del 2012 – Pati de la Casa Orlandai
Ordre del Dia
1‐
2‐
3‐
4‐
5‐

Propers Esdeveniments
5 campanyes
3 manifests pendents
Acte de cloenda Juliol
Torn obert de paraules (Canvi dia assemblea?)

1‐Propers Esdeveniments
* Manifestació dissabte 16 a les 11.30 Contra la Reforma laboral i alliberament Andreu i tots els condemnats.
*Dissabte a les 17h “ El poble contra Bankia” : Els barris baixaran en columna fins a la seu del PP. A les 18h
casserolada i a les 19h a la Diagonal Judici contra Bankia. Quedem a les 17.45h a la Porta del Turó Parc. Portar
coses per fer soroll.
* Diumenge al matí de 10.45h a 19h a Ciutadella: Universitat Indignada organitza conferències sobre alternatives
de ciutat “ Revolució Urbana”.
* Diumenge a la tarda a les 19h a Plaça St Jaume Concentració contra Eurovegas. (Vestits de verd).
2‐ Campanyes






Passar‐se a la Banca Ètica
16 Portes de Collserola. Projecte en camí per fer 16 accessos a Collserola. 12 de Juliol Acte a l’Ateneu.
Plataforma d’Afectats per l’Hipoteca. Els dilluns posem taula per recollir firmes a Pl Molina ( de moment ) davant
dels ferrocarrils a les 18.30h.
Enganxines: ha sortit la idea dels “ 7 pecats capitalistes” , Dibuix de La Caixa manipulat cap a un home robant…
Demanar Espai Jove al Districte. Hauria d’haver‐hi per llei un casal jove per barri i un espai jove per districte.
Hauria de ser un espai per a joves i autogestionable. Què passa amb els terrenys Hort de la Vila?

3‐ Manifests pendents
‐
‐

Defensem Portvell: contra el port de luxe. Informació a Marina 92 (constructora).
Rio + 20

Ens adherim a totes dues.
4‐ Acte de Cloenda
La idea és fer‐lo a mitjans de Juliol. S’ha proposat el dimecres 11 perquè el dijous 12 ja hi ha un acte.
Propostes d’activitat: Cinefòrum + Sopar popular?
Cinefòrum propostes:
‐ Grup de Treball d’Auditoria del Deute
‐ Documental de la Miren E. “ Un itinerari crític”
‐ Salvador Lopez Arnal: de tot però especialitzat en temes nuclears..
* Cal preguntar i demanar a la Casa Orlandai si podríem fer servir el seu projector pel Cinefòrum a l’aire lliure.
5‐Torn obert. Canvi de dia assemblea? Ho decidirem al Setembre
PROPERA REUNIÓ DIJOUS 21 DE JUNY A LES 20H A LA PLAÇA FREDERIC SOLER

