ACTA ASSEMBLEA DE SARRIÀ - ST. GERVASI – 10/12/2013 - 18.15 hores – Casa Orlandai
-

Es presenten tres companys de l’Assemblea de Joves de Cassoles i ens informen de que estan muntant
un grup promotor d’Arran al districte. S’interessen per la possibilitat de crear un Grup local d’Unitat
contra el Feixisme i ells hi estarien interessats i també volen disposar d'un local compartit amb altres
entitats, per poder-hi guardar material, etc i han pensat que a l'Assemblea 15M potser també li pot
interessar. Aquest tema l’estan negociant amb tècnics de joventut del Districte i ens mantindran
informats. També expliquen de que a l’antic casal Manel de Pedrolo hi viu una família de Romania que
està es procés de desnonament. Volen coordinar-se amb l’assemblea i acordem intercanviar-nos els
correus per tal de estar al dia de totes les convocatòries que fem i anar veient i els punts on podem
confluir i treballar plegats.

-

Campanya sobre les pensions: propera xerrada Sarrià
Està pendent de fixar un dia amb el Casal d’Avis per a fer la xerrada. S’acorda que sigui un dimecres de
gener i que, tan bon punt se sàpiga el dia, es farà el contacte amb Constituents 15M per cercar els
ponents.

-

Campanya antimilitarista: material preparat i difusió
S’acorda muntar paradeta de divulgació el diumenge 15 a Sarrià (trobada 11.30 h davant l’esglèsia) i
s’acorda fer còpies de 15/20 cartells, 100 octavetes i fer-ne més de pensions i sanitat. També s’enviarà
en els propers dies un correu específic sobre la campanya i es farà difusió via l’espai de coordinació.

-

Altres temes i propostes:
• Des de la Plataforma de Defensa de Collserola es demana que als plens municipals es debati el
tema de les curses a Collserola i que es porti la prohibició de fer curses nocturnes. Es decideix
primer portar-ho al plenari del districte amb la documentació i argumentari que ens passi la
Plataforma i parlar primer el tema allà, així com instar a la resta d’assemblees de barris de la
ciutat propers a Collserola a que facin el mateix.
• S’informa de les properes convocatòries, la de aturem els pressupostos el 19D i l’escarni públic
d’aquest dijous dia 12 al vespre a Via Augusta/Mitre .
• L’assemblea acorda donar suport als companys de Rodea el congreso en la convocatòria del dia
14D contra la llei de seguretat ciutadana i repressió
• Ens ha arribat la convocatòria d’una reunió per preparar una ILP d’educació pública catalana i
transformadora. Es decideix restar a l’espera de que es configuri aquesta iniciativa

-

Properes assemblees:
7 gener – 19 hores Casa Sagnier
21 gener – 18.15 hores Casa Orlandai

