ACTA ASSEMBLEA DE SARRIA ST. GERVASI –12/11/2013
18.15 HORES – CASA ORLANDAI
1.
Xerrada sobre la nova llei de pensions: difusió i visites a AAVV/casals – logística
S’han fet les següents visites:
Can Castelló – s’han deixat cartells i parlat amb la recepció
AV St. Gervasi Sud – bona acollida, han fet difusió i estan molt interessats en col·laborar
AV Putget – posaran el cartell a la recepció
AV Farró – s’ha posposat la visita, es farà aquesta setmana
L’AV de St. Gervasi Sud organitza diumenge un mercat del trasto i ens ofereixen posar paradeta. Decidim
posar-la amb el material de sanitat i amb el cartell i les octavetes de les pensions, de les quals se n’imprimiran
100 exemplars. Queda pendent saber l’horari i si tenim taula a la nostra disposició.
Pel que fa a l’encartellament de la xerrada, es fa un repàs del barri per assegurar que ens repartim entre tots
les zones i es farà principalment de dijous a dissabte. S’enviarà el cartell per correu per poder fer autoimpressió.
2.
Campanya antimilitarista: material preparat.
Durant la setmana que ve s’acabarà de corregir la Nadala i es presentarà a la propera assemblea
3.
Grup local d’Unitat contra el Feixisme
S’han fet els primers contactes amb PSC i també hi estan interessats els companys de CFAS. Es seguirà en la
línia de buscar més grups interessats per confluir tots en una trobada.
3. Altres temes i propostes:
Constituents 15M: s’acorda dir-los que vinguin a la propera assemblea i que expliquin la seva proposta
Nou ateneu Sarrià: ens expliquen la proposta, matisant les xifres que es van comentar en la darrera assemblea
i animant a la gent de l’assemblea a que entrin com a socis individuals. La propera reunió és el dijous 21 a les
20 hores al carrer Sagrat Cor.
Juntes Podem i pressupostos: es fa una explicació de les mobilitzacions previstes de cara la l’aprovació dels
pressupostos de cara als dies 4D, 24N i els dies anteriors.
Desbanka i accions proposades: s’explica la campanya que estan iniciant sobre una banca pública, ètica i de
control social i les accions de protesta que estan preparant. Propera reunió: dijous 21.
Procés Constituent: continuarem la coordinació i un parell de persones de l’assemblea assistiran a la jornada
de dissabte
Es planteja com a possible tema per a una xerrada la precarització del treball i els mini jobs, en ser un dels
problemes principals en que es troben els joves i aturats a l’hora d’entrar al mercat laboral.
Properes assemblees:
26/11 – Casa Sagnier – 19.30 hores
10/12 – Casa Orlandai – 18.15 hores, assemblea / 19.30 hores, SSG defensa sanitat pública

