
Acta assemblea 29-10-2013 
 

 Xerrada pensions 
 
Serà el dia 18 de novembre a Casa Sagnier. 
S'han repartit els cartells i octavetes per dur a les associacions de veïns i anunciar-los la 
xerrada: 
-Associació de veïns del Putxet: Isabel i Manuela 
- Associació de veïns de Sant Gervasi-Sud i Can Castelló: Joan Manel, Jaume i 
Margarida 
- Associació de veïns del Farró: Xavier i Teresa 
A totes elles se'ls demanarà un correu particular de contacte per enviar-los el cartell i 
que el difonguin entre els seus associats. 
S'imprimiran 100 octavetes amb el text sobre la reforma de les pensions, per repartir-les 
el dia de la xerrada. 
S'elaboraran petits  fulls per recaptar diners a la xerrada. 
 

 Campanya antimilitarista 
Es generarà un pad per tal que tothom suggereixi títols per presentar la nadala. A la 
nadala hi manca una part final explicativa de què és l'objecció fiscal a la despesa militar. 
Se n'encarregaran en Xavier i la Teresa. 
 

 Grup local d'UCFR 
Es veu clar que el futur grup d'UCFR a Sarrià-Sant Gervasi no ha de ser un apèndix de 
l'assemblea 15M. Ha de sorgir de la gent del barri interessada a què es formi aquest 
grup. S'acorda contactar amb gent de les JERC i del PSC del barri per sondejar si s'hi 
volen implicar. La implicació d'ICV-EUiA i la CUP està garantida. Després, es 
convocarà en una reunió a tota gent interessada a treballar-hi. 
 

 Activitats institucionals del districte. 
S'acorda que utilitzarem aquesta via quan hi hagi algun assumpte d'àmbit local en què es 
pugui incidir o fer pressió. 
 

Casal de joves del districte 
Respondrem al missatge que vam rebre on se'ns informava de la iniciativa de llogar un 
local per què serveixi d'ateneu jove. Hi ha unanimitat en què l'aspecte econòmic del 
local que s'ha triat, el farà inviable. 
 

 Propera reunió: 12 de novembre a les 18h a Casa Orlandai (més d'hora de l'horari 
habitual perquè a les 19h30m hi ha reunió del grup de sanitat) 


