
Acta assemblea 3 d'abril 2013 
 
 Punt previ: Casal de joves de Sarrià-Sant Gervasi 
 
Ens demanen suport i assistència a l'acte que es convoca, el diumenge 14 d'abril, per reivindicar un casal per a 
joves al barri (Plaça de la Vila de Sarrià, a les 18h). Amb xocolatada inclosa. 
 
 Xerrades casa Orlandai 
En els cartells específics de cada xerrada falten els noms dels ponents. Quan se sàpiguen, s'afegiran i ja se'n 
podrà fer difusió. 
S'acorda de quedar dimecres 10 d'abril a les 18h45m a Orlandai, una estona abans de l'assemblea, per 
encartellar la zona amb el cartell de la primera xerrada (la de dijous 18 abril). 
 
 Sanitat 
    Campanya a Sarrià-Sant Gervasi 
S'ha parlat amb el Casal de Gent Gran per fer una xerrada sobre sanitat. S'hi han negat. És un centre de gestió 
privada (Fundació Pere Tarrès) i no accepten temes incòmodes. 
S'acorda de convocar una reunió per dimecres 24 d'abril a casa Orlandai (a les 19h) amb totes les entitats del 
barri: associacions de veïns, grups polítics afins, determinats consellers del districte, entitats diverses. S'hi 
proposarà engegar una campanya conjunta a favor de la sanitat pública. S'elaborarà i es consensuarà un text de 
convocatòria. 
    Campanya dels barris 
Les tres octavetes sobre sanitat (exclusió, privatització, corrupció) estan força avançades. Divendres 5 abril hi 
ha reunió plenària a l'Associació de Veïns del Gòtic (Plaça Regomir 3, 17h). Hi va l’Ariadna. 
S'estan preparant també les activitats de carrer. 
 
 Espai de coordinació de barris 
     Bancs 
Es proposa un dia concret com a data per fer una empaperada massiva pels bancs (reunió divendres 5 d'abril a 
les 19h30m al vestíbul de l'hospital de Sant Pau). Hi va la Manuela. 
     Propostes dels barris 
Carmel i Guinardó estan muntant paradetes informatives sobre el tema de l'aigua. Reparteixen fulls i tenen 
molt bona acollida. 
Difusió de la proposta de l'associació Delta Viu: es vol demanar al Consell Comarcal del Baix Llobregat que 
aquelles terres que no s'estan conreant s'adjudiquin a la gent interessada a fer-ho. 
 
 Reunions 15M, 23F i coordinadora laboral 
     El 15M proposa una manifestació per al diumenge 12 maig 
     El grup 23F proposa movilitzacions per al dia d'aprovació dels pressupostos de la Generalitat (reunió 
divendres 5 d'abril a les 18h30m). Hi ha una mica de desacord sobre la manera com s’estan enfocant aquestes 
accions. 
     La coordinadora laboral es reuneix dilluns 8 d'abril (Casa de la Solidaritat, Vistalegre, 15 a les 18h30m) 
per preparar la manifestació de l'1 de maig. Es consensuen unes repostes a les preguntes que ens fan (lema -
Treball digne per a tothom- i recorregut –dels Jardinets a la plaça de Bonanova-) 
 
 Torn obert de paraules 
     Es proposa dur el porquet de l'assemblea a les xerrades a Orlandai per recaptar diners per col·laborar a 
eixugar el dèficit de Delta Viu 
     La ILP de la renda bàsica garantida ha estat acceptada. Ens mantindran informats. 
 
 Dates properes assemblees 
Casa Orlandai, 10 d'abril, a les 18h45m (encartellada prèvia) 
Casa Sagnier, 17 d'abril, a les 19h30m 
Casa Orlandai, 24 d'abril, a les 19h30m (reunió campanya conjunta de sanitat) 
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