
Acte Assemblea del 15/10 

 

1.Pensions 
Està assegurat el ponent, Àlex del col·lectiu Ronda. 
Necessita projector i ordenador per power point, parlar el 29/10 amb Casa Sagnier 
Iaio flautes, vindrà algú no com a ponent si no per esposar quin programa de lluites 
tenen 
Confirmem hora 19h 
 
Difusió:  
Cartell, per repartir a primers de novembre, títol: a dalt “Sarrià-Sant Gervasi en 
defensa del Sistema Públic de Pensions” 
Al centre: “Com t’afecta la nova Llei de Pensions” 
 
Repartir el cartell (i versió octavetes) a les AAVV: El Farró, Putxet i Sant Gervasi-
Galvany (mirant de contactar abans per explicar el que volem fer) 
Cartell i octavetes també a Can Castelló  
Mirar d’enganxar el cartell a botigues 
 
En una/dues setmanes el col·lectiu Ronda tindrà octaveta o tríptic sobre la llei, 
mirarem si ho podem utilitzar o adaptar 
 
Enviar a l’assemblea com informació els texts sobre pensions dels economistes 
d’esquerra (Viejo Topo) i de Taifa 

2.Campanya Antimilitarista. S’està acabant l’informe sobre pressupostos militars, el 
29 tindrem més informació podrem parlar del tema (Nadala…) 

3.Espai Coordinació, s’informa que el barri del Carmel no hi anirà més però segueix al 
correu i als grups de bancs i sanitat… 

4.UCFR: s’acorda adherir-nos com Assemblea. S’informa que hi ha un jove de 
Vallvidrera que podria estar interessat en formar un grup local, acordem anar mirant 
amb calma les possibilitats. 
S’informa que s’està preparant un Cercavila el 9/11 entre Gràcia i El Clot (Llibreria 
Europa i Casal Tramuntana) 
 
5.ILP Renda Garantida Ciutadania, s’han recollit al voltant de 1.200 signatures a 
districte  
 
6.Convocatòria per demanar esclariments respecte a la mort per l’actuació dels 
mossos d’esquadra de Juan Andrés Benítez, el divendres 18/10 a les 19h30 a la 
Rambla del Raval, acordem donar-hi suport 
 
Properes reunions: el 29 d’octubre a Casa Sagnier a les 19h30. Abans a les 18h taula 
Sanitat a Plaça Gal·la Placidia (a la part de dalt) 
El 12 de novembre 18h30 Casa Orlandai 


