Acta assemblea 6 de març de 2013
 Xerrades Orlandai
El programa i el calendari estan ja tancats. Es tria el model de cartell de propaganda.
Se'n faran dos, un per a cada xerrada i un de general on s'anunciï tot el cicle de xerrades.
 Sanitat
El grup de treball de sanitat de les assemblees de barri ha pràcticament enllestit el
programa de la Jornada de formació externa sobre sanitat. Serà el 24 de març, de 9h30m
a 14h, al Casal de Joves de Gràcia (Espai Fontana, carrer Gran de Gràcia, 190). Ens
tocarà col·laborar en l'encartellada de difusió, perquè queda a la vora de Sant Gervasi.
Divendres 8 de març hi ha una reunió del grup de treball de sanitat dels barris, per
continuar preparant la campanya sobre sanitat.
 Assemblea de Sarrià-Sant Gervasi dimecres 13 de març
Serà monogràfica sobre sanitat. Comentarem les visites que s'han fet als CAP, la feina
que s'està fent als altres barris i parlarem de què es podria fer al nostre barri.
 Informacions diverses
 Acte 20 de març, aniversari de la invasió de l'Iraq: la Plataforma Aturem la Guerra
convoca a un acte dimecres 20 de març (deu anys justos de la invasió de l'Iraq) a la
Plaça Catalunya, a les 19h30m. S'acorda anul·lar l'assemblea d'aquell dia per què es
pugui participar en aquest acte.
 Informació sobre una activitat que està duent a terme l'assemblea de Guinardó:
munten una paradeta setmanal (al mercat o a llocs molt cèntrics) i reparteixen octavetes
sobre l'afer d'Agbar i recullen signatures per donar suport a la denúncia que ha posat
l'associació Aigua és Vida davant de la fiscalia.
 Divendres 8 de març, manifestació de la dona a plaça Universitat, a les 18h30m.
 Dissabte 9 de març, reunió preparatòria del 15M a la plaça Catalunya a les 11h.
Properes assemblees Sarrià-Sant Gervasi
-Dimecres 13 de març, casa Orlandai
-Dimecres 3 d'abril, casa Sagnier

