ACTA ASSEMBLEA SARRIA ST GERVASI – 1/10/2013 – 19.30 hores - Casa Sagnier
- En primer lloc es repassen tots els punts pendents de la projecció del vídeo de demà organitzada per SSG en
defensa de la sanitat pública
- Campanyes de l’assemblea:
1. Campanya sobre les pensions
- La xerrada es farà a la Casa Sagnier a les 18 hores (data concretada: dilluns 18 de novembre) i
s’encartellarà per Sant Gervasi i el Farró i molt especialment s’intentarà parlar amb les AV i Can Castelló,
cercant una persones de contacte perquè en facin la difusió.
- Hi haurà dos ponents: l’Àlex Tisminetzk del col·lectiu Ronda i es contactarà amb els Iaioflautes perquè
vingui algú a explicar les accions que fan al respecte
- Pel que fa a la part teòrica, ens interessa que parlin de forma molt clara i amb xifres de la proposta de llei
del parlament i de les alternatives que proposen altres economistes, amb un argumentari molt clar.
- Es preguntarà al col·lectiu Ronda si tenen algun tríptic ja preparat amb informació de la llei, sinó el farem
nosaltres
- En les setmanes següents es plantejarà fer la mateixa xerrada a Sarrià amb la col·laboració de l’AV i el
casal d’avis
2. Campanya antimilitarista
Es decideix fer la nadala sobre aquesta campanya i que s’acabi demanant l’objecció fiscal per al 2014. Es
començarà a treballar amb la nadala al desembre.
- Altres temes externs a l’assemblea:
- S’informa sobre les properes reunions del grups de sanitat i bancs de les assemblees de barri
- S’informa de que el grup d’auditoria del deute ha inclòs les dues demandes de la nostra assemblea dins la
petició administrativa de informació que ha fet a la Generalitat aquesta setmana
- S’informa del multireferendum sobre les ILP que està impulsant Som lo que sembrem conjuntament amb la
PAH i altres entitats per les eleccions europees. S’acorda mantenir-nos a l’espera, tot oferint la nostra
col·laboració però també es considera que és un tema de molta envergadura i que s’ha d’organitzar bé.
- Es debat la proposta del grup Constituents 15M sobre fer un plenari alternatiu a l’ajuntament i sorgeixen les
següents reflexions:
o La idea és bona però no queda clar com fer-ho i que se’n fa del que surti al plenari, com anar més
enllà i fer-ne difusió i propaganda perquè la gent sàpiga que existeix
o Creiem que és poc operatiu el que s’incloguin totes les reivindicacions de tots els barris, potser
es podrien fer plenaris temàtics
o Com fer que la gent sàpiga de la seva existència i acudeixi?
o Potser es podria iniciar aprofitant el tema del debat dels Jocs Olímpics d’hivern
- Properes assemblees:
15 octubre – casa Orlandai
29 octubre – casa Sagnier
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