ACORDS DE L’ ASSEMBLEA 15‐M DE SARRIÀ‐SANT GERVASI (24‐10‐2012)
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Es rep positivament l’oferiment de radio sarrià de fer difusió de l’assemblea i s’acorda fer‐los‐hi
arribar les resolucions de l’assemblea, de les campanyes i accions que es realitzin, enviar
propaganda,etc. També es parla de la possibilitat que facin entrevistes a membres de
l’assemblea o als ponents de les xerrades.
Es veu bé la possibilitat de realitzar algunes assembles i accions conjuntes amb l’assemblea de
les Corts i es considera que és important que es promogui la participació i mobilització a cada
barri.
Realitzar una xerrada el dia 15 de desembre amb el títol “UNA ALTRA MANERA DE
CONSUMIR”. Després es farà un vermut col∙lectiu en el que tothom que vulgui pot portar
productes casolans, de proximitat i sostenibles.
Participar a l’Audiència Pública del barri que es realitzarà el proper dia 5 de novembre a la
espai Putxet. Es vol:
o Llegir‐hi un text que farà referència a l’oposició de l’assemblea a la concessió de 20
minuts de pàrquing gratis als pares i mares a les hores d’entrada i sortida del col∙legi
Santa Isabel perquè es considera que incentiva el transport privat i no es promou el
transport públic, com es demostra en l’intent de pujar el bicing. Aquesta qüestió és
particularment greu perquè en el nostre barri hi ha un grau de contaminació molt
elevat, provocat sobretot per la gran quantitat de cotxes que hi circulen, especialment
a les hores d’entrada i sortida dels col∙legis.
o Mostrar el nostre recolzament a la Comissió de festes de Sarrià i la nostra oposició a
l’acció repressiva i autoritària que va promoure el regidor del districte sr. Puigdollers.
o Demanar explicacions sobre el que es pensa fer a Vil.la Urània, demanar comptes
sobre les diferents obres públiques que es volen fer al districte i sobre les condicions
que han quedat les escoles bressol amb les retallades que ha realitzat l’Ajuntament de
Barcelona.
Dins la campanya per a una altra manera de consumir s’elaborarà una “nadala” que farà una
crítica al consumisme i que donarà alternatives de consum. Ens trobarem un dia per fer‐ho i si
algú hi vol col∙laborar serà molt ben vingut o si té algunes idees que ho faci saber a l’assemblea.
S’aprova definitivament el contingut d’un cartell i d’una octaveta que denuncia el llegat de
CiU (incompliment promeses electorals, retallades, repressió, corrupció, etc.) i demanant que
no es votin els partits han practicat o defensat les retallades i es voti als que defensen a la
immensa majoria de la població (99% no a l’1%).
Continuar amb la campanya de recollida de signatures per la ILP, que s’ha allargat fins al 25 de
gener.
Participar a l’espai de coordinació del divendres i portar‐hi la proposta de fer una campanya
contra la pista de gel i realitzar protestes davant de la casa de persones implicades en
corrupcions.
La propera reunió es farà el proper dimarts dia 30 a la Casa Orlandai, a les 7,30 al bar.

També us fem saber la relació de dates i el lloc de les properes reunions:
‐ Dimarts 30 d’octubre. Casa Orlandai
‐ Dimecres, 7 de novembre. Casa Sagnier
‐ Dia 14 de novembre no hi ha reunió perquè és el dia de la vaga general.
‐ Dia 21 de novembre. Casa Orlandai.
‐ Dia 28 de novembre. Casa Sagnier
Finalment, la campanya de l'Euro per recepta, plantejada en l'Assemblea passada, es farà un cop
acabi la recollida de signatures de la ILP de la PAH, però abans es cridarà algú de l'àmbit sanitari
perquè informi l'Assemblea sobre com s'ha de comunicar a la gent que no cal pagar l'euro.

