ACORDS DE L’ASSEMBLEA 15 M DE SARRIÀ‐SANT GERVASI (CASA ORLANDAI, 10‐4‐2013)
1. Campanyes de l’assemblea:
‐ Xerrades amb Casa Orlandai. S’acorda enviar un correu dissabte o diumenge als membres de
l’assemblea informant de la propera xerrada de la Cooperativa Integral catalana i de la Xarxa
d’Economia Solidària. També penjar‐ho al facebook i al twiter.
‐ Sanitat Pública.
o Campanya al barri:
 Ja s’ha enviat el correu a les entitats socials i escoles convidant a la reunió del
dia 24 d’abril. Caldria posar‐nos en contacte amb algunes per informar‐los.
S’anirà a les AAVV del barri.
 A la propera reunió organitzarem el calendari de la paradeta informativa del 4
de maig. S’intentarà que es faci sobretot al matí. Es repartiran les 4 octavetes
del grup de sanitat.
o Grup de treball de les assemblees de barris:
 Es continuen fent reunions cada setmana.
 Es preparen les octavetes i les accions.
‐ Reunió de Bancs:
o Aniria bé que hi col∙laboressin més persones.
o El 10 de maig es farà una jornada d’accions als barris contra la banca. Es farà sobretot
una empastifada de cartells, octavetes, etc.
o Eslògan: “La banca mata”
o Es podrien fer vídeos per conscienciar la gent i concurs de fotos d’enganxades als
barris.
o Divendres 19 d’abril i haurà una reunió al vestíbul de Sant Pau a les 19.30 h.
2. Altres qüestions i propostes externes:
‐ S’informa de la xocolatada que realitzaran els joves del barri el proper diumenge 14 d’abril per
tal de reivindicar un casal de joves.
‐ Reunió coordinadora laboral per tal de preparar la manifestació de l’1 de maig. També van
anar‐hi col∙lectius en lluita que van informar de la seva situació (HP, tv3....). Respecte la
manifestació es va acordar que es comunicaria. No se sap el recorregut ni l’eslògan.
‐ ILP Renda Bàsica. La Margarida informa de com està la campanya i dels requisits per signar
(adreça, DNI i signatura). Portarà els plecs i paper per signar‐ho.
‐ Reunions 15M i grup 23 F:
o S’està preparant la tornada a Plaça Catalunya durant uns dies i les accions que es
portaran a terme per tal de celebrar l’aniversari del 15M.
o Es faran tres dies d’accions: 10, 11 i 12. El 12 es farà una manifestació
o La propera reunió del grup 15 M serà el dia 20 d’abril a les 11:30 a la Glorieta del Parc
de la Ciutadella
3. Torn Obert de paraula:
‐ S’informa de la jornada de lluita d’educació que faran les escoles del barri el proper dia 4 de
juny.
‐ S’avisarà a les escoles bressol i si volen podrien venir a la nostra paradeta.
‐ Potser més endavant es podria fer una jornada de lluita sanitat/educació.
‐ Dimecres que ve, a les 18 hores, a la Plaça Sant Jaume, s’entregaran les signatures 0‐3

