ACTA ASSEMBLEA DE SARRIA SANT GERVASI
3/9/2013 – 19.30 hores – Casa Sagnier
Es fa una assemblea de reflexió, repassant els temes que estaven en marxa al
juliol i proposant-ne de nous.
Sanitat
Es fa una llista amb els punts que haurien d’anar a l’ordre del dia de la reunió del
dia 9 i que són:
- Paradeta i recollida de signatures de sanitat
- Xerrada o documental per les festes alternatives
- Grups d’acompanyament
- Visites als caps i també a d’altres centres d’atenció social del districte
Dijous es farà un recordatori dijous de la reunió i també s’enviarà als contactes
que van venir a la xerrada.
Altres temes pendents:
- Lluita de l’empresa Tivoli: s’esbrinarà com està en aquest moment
- Militars a Collserola: s’explica com va anar el plenari de Districte, on es va
rebutjar la declaració i es decideix estar alerta per anar-hi en les properes
convocatòries, així com contactar amb la gent de Vallvidrera per aquest
tema
Reflexió i noves línies de treball:
-

La gent de Nou Barris (assemblea i NB cabrejada) ens proposen una
iniciativa al districte, queda pendent de fer la coordinació.

-

Es comenta la possibilitat de fer les xerrades fora de Sagnier i Orlandai i
anar a zones on no hi hem estat com el Putxet i/o Vila Florida. La gent que
visqui a prop ho sondejarà.

-

Es proposa fer una xerrada sobre el tema del fracking. Després de fer un
debat es considera possible fer-la en un futur però no immediatament, ja
que el tema està refredat

-

Es proposa dedicar una nova campanya al tema antimilitarista. Es
consideren arguments a favor el fet de que la Teresa i el Xavier en són uns
experts en el tema, que al districte hi ha el problema dels militars a
Collserola i que es pot lligar amb una bona campanya sobre l’objecció
fiscal a partir de desembre/gener. En les properes assemblees es
desenvoluparà aquesta nova campanya.

Calendari de properes trobades i assemblees:
9S
17S
1O
15O
29O
12N
26N

Sarria-St. Gervasi en defensa de la sanitat pública (Casa Orlandai)
Assemblea (Casa Orlandai)
Assemblea (Casa Sagnier)
Assemblea (Casa Orlandai)
Assemblea (lloc a determinar)
Assemblea (Casa Orlandai)
Assemblea (lloc a determinar)

