ACTA ASSEMBLEA SARRIA ST GERVASI – 19/9/2013 – 18.15 H – CASA ORLANDAI
En els propers mesos s’acorda fer les següents campanyes:
-

Campanya sobre les pensions
Es buscarà un ponent que pugui explicar bé en una xerrada la nova llei de pensions, la situació de
partida i les alternatives. Es tindran en compte les dues vessants, la seguretat social i els funcionaris.
La xerrada es farà a Sagnier la segona quinzena d’octubre i si el tema té èxit, es farà també a Orlandai,
on es podria contactar amb la AV de veïns, que sembla que vol fer una xerrada sobre preferents (casa
Orlandai ens donarà el contacte).
Aprofitant la campanya es faran octavetes informatives i es difondrà tota la informació que anem
recopilant sobre el tema.

-

Campanya antimilitarista
Es decideix començar a partir de novembre i seguir-la durant gener i febrer per lligar-ho amb la
campanya d’objecció fiscal i els escuts antimíssils que s’instal·laran al 2014.

-

Es parla de fer una campanya sobre el tema elèctric en un sentit ampli, des de les tarifes fins el tema
de l’energia nuclear, però es posposa per la manca de forces i gent, ja que també tenim la campanya de
sanitat

Temes pendents de l’acta anterior:
Empresa Tivoli, sembla que han tancat definitivament, s’esbrinarà.
Es sondejarà el centre cívic del Putxet per a futures xerrades.
Informacions externes:
Acordem enviar a Auditoria del deute per a la petició administrativa de informació que farà el 28 de
setembre les següents demandes d’informació:
o
desglos del pressupost de l’ICS, especialment la part destinada a Hospitals i CAP de
titularitat pública i centres concertats i evolució de les dades en els darrers 10 anys
o
pressupost destinat a les escoles/universitats concertades i públiques (de 0/3 anys fins a
ensenyament universitari) en els darrers 10 anys, incloent imports destinats a les fundacions dels
centres educatius privats
-

Aquest dijous 19 es presentarà als col·lectius activistes de Bcn la nova eina de informacions i
convocatòries autogestionada i descentralitzada feta pel grup tècnic de les assemblees de barris.

-

Aquest divendres 20 hi ha Espai de Coordinació a la Verneda – l’assemblea hi va com a oient tot i que
presentarà les dues campanyes per els següents mesos (pensions i antimilitarista)

-

S’informa de la concentració del dia 21: Sostre, treball, papers, dignitat per a tots i totes, convocada
per som300, i se’n farà difusió el divendres.

-

S’informa de que Juntespodem convoca el dia 24 a la basílica de la Mercè. Es passarà el cartell i la
convocatòria el divendres.

Propera assemblea: 1 d’octubre – 19.30 hores a Casa Sagnier

