
Acta assemblea dimarts 8 de maig, 2013-05-08 

1. 10M 15M (comunicació i participació) 

 Es repassen totes les activitats programades per a aquests dies, i de cara al 10 M l'Assemblea muntarà 
paradeta a la pl. Gala Placídia de 18.00 a 20.45. Allà hi vendrem el llibre de Cafèambllet, del qual ens 
quedarem 2 € de benefici per a l’Assemblea. 

 Pel que fa a l’acció descentralitzada de denúncia contra els bancs, s’acorda tirar-la endavant i contactar 
amb els joves del Casal Jove i amb la CUP perquè també s'hi sumin. S’acorda també imprimir diversos 
materials per dur a terme l’acció. 

 Quant a l’ocupació pl. Catalunya del dia 11, es demana que hi hagi presència de membres de 
l’Assemblea a la paradeta dels barris que hi haurà instal·lada per informar la gent que s’hi acosti. En 
relació amb les activitats de l’11M, l’Assemblea accedeix a enviar un correu per expressar el seu 
disgust pel fet que hi hagi unes xerrades, el mateix dia per la tarda i a prop de la plaça, amb 
presonalitats destacades de l’activisme; en el text es demanarà també que s'intenti solucionar aquesta 
qüestió portant la xerrada a la plaça.  

 Manifestació 12M: s’acorda unir-nos directament amb Gràcia als Jardinets o, si no diuen res, quedar a 
les 17.00 h per veure l’obra de teatre. 

 Per difondre tots això, s’enviarà un correu dimecres, per recordar a més la vaga general 
d'ensenyament, i un altre divendres. 

2. SSG en defensa de la sanitat pública 

 Pel que fa a la xerrada del mes de juliol es recorda que els dijous la Casa Orlandai fa concerts i, per 
tant, seria bo que la xerrada es fes un dilluns, dimarts o dimecres; s'acorda comunicar-ho al Lluís 
Camprubí. 

 En relació amb l’escrit de presentació de la plataforma SSG en defensa de la sanitat pública, s’ha 
parlat amb la revista La Vall de Vidre i sembla que ho publicaran. Així mateix, es decideix intentar 
que es publiqui a la revista de la FAVB, a la de l'AV del Putxet i a la de l'AV de Sarrià. En l’escrit, 
però, s’indicarà només el dia de la xerrada del mes de juliol i els ponents, però no el lloc, que s’ha de 
decidir en la reunió de la plataforma del 3 de juny. 

3. Altres temes i torn obert de paraula  

 Sobre la xerrada del dia 1 de juny de l’Ecojornada, es decideix que o es fa al matí o, si no, un altre dia; 
es parlarà amb la Casa Orlandai. 

 Pel que fa a la petició que ha arribat a l’Assemblea per ajudar a difondre la iniciativa del procés 
constituent de l’Arcadi Oliveres i la Teresa Forcades, l’Assemblea no creu oportú organitzar cap 
xerrada amb els impulsors o simpatitzants de la iniciativa, però sí que facilitarà les coses perquè es 
pugui fer. En aquest sentit, s'acorda que la xerrada podria fer-se a mitjan juliol a la Casa Orlandai o 
pels voltants, i quant al ponent es voldria que fos el Vicenç Navarro. 

 Cicle de cinema del CJB: s’acorda que l’Assemblea hi participarà proposant la projecció d’un 
documental sobre sanitat de Sicom. La setmana vinent, dilluns, hi ha la primera reunió. 
 

 
 

 




