
Assemblea 20 de febrer de 2013 
 
 Xerrades casa Orlandai 
 
Calendari: 
 Dijous 18 d'abril. Col·lectius XES i CIC 
 Dijous 23 de maig. Cooperatives del districte: la de Vallvidrera, Germinal i la d'un noi del barri que és 
productor 
 Dissabte 8 de juny. Ecojornada: Som Energia 
 Dijous 20 de juny. Cultura lliure: literatura, música, cinema… a l'abast de tothom 
 
 Jornada 10 de febrer de formació interna 
 
Tot el contingut de la jornada (textos de les ponències, vídeo) està penjat al blog de l'assemblea, a la secció 
"campanya sanitat, assemblea de barris" http://wp.me/P1AzTy-s2  
 
 Jornada de formació externa 
 
Es proposa com a dates per fer-la els diumenges 17 i 24 de març. 
Els temes que s'hi treballaran seran, probablement: retallades, privatització, exclusió, medicalització, 
farmàcia. 
 
 Proposta per treballar la informació obtinguda dels CAPS del barri 
 
Constatem la necessitat de que la ciutadania disposi d'informació sobre el que està passant a la sanitat 
pública. I per tant, fóra bo de fer alguna activitat, com una taula rodona o un debat, adreçada als usuaris i 
treballadors de la sanitat del nostre barri, on compartiríem i avaluaríem la informació que hem obtingut. Cap 
a l'abril, el maig o quan puguem. N'hem de seguir parlant.  
 
 Mapa d'entitats alternatives 
 
Es va omplint 
 
 Distribució de la Directa 
 
Hi ha dos punts de venda. Un a Sarrià, del que s'encarrega l'Andrea i un a Sant Gervasi del que 
s'encarreguen l'Ariadna i en Joan Manel. La setmana en què hi hagi alguna impossibilitat per part d'ells de 
recollir i distribuir la Directa, avisaran a la llista per si algú se'n pot encarregar. 
 
 Manifestació del 23F 
 
S'hi estan sumant moltes entitats i col·lectius. 
Es preparen quatre columnes que confluiran a la cita de plaça Catalunya. S'acorda que ens afegim a la 
columna de serveis públics, que surt de la plaça Pau Vila. Quedem a les cinc als porxos d'en Xifré (on hi ha 
el restaurant de Les Set Portes) 
 
 
 Calendari properes assemblees 
 
 Dimecres 27 de febrer, casa Orlandai 
 Dimecres 6 de març, casa Sagnier 
 Dimecres 13 de març, casa Orlandai 
 Dimecres 20 de març, casa Sagnier 
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