
Acta assemblea Sarrià-St. Gervasi 21 gener 2014 
 

 Xerrada pensions 
L'Anna va demanar a en Luchetti si podia fer de ponent a la propera xerrada sobre 
pensions. Ha respost que sí. 
També l'Anna insistirà al Casal de Gent Gran de Sarrià per assegurar que, a partir de l'1 
d'abril puguem organitzar la xerrada al seu local. 
 

 Campanya antimilitarista 
L'Ariadna ha portat maquetats els documents de l'octaveta (amb dues variants), la guia 
ràpida i les preguntes més freqüents. 
Triem la variant de l'octaveta. S'acorda de fer un cartell amb alguna de la informació de 
l'octaveta i amb el calendari de sessions de consulta sobre objecció fiscal, xerrada sobre 
el tema i paradetes informatives 
Calendari: 
-Jornada de formació interna: 4 de febrer a Casa Sagnier, a les 19h 
-Paradetes informatives: durant el mes de març i la primera quinzena d'abril 
-Xerrada: primers de maig a Casa Orlandai 
 

 Grup local d'UCFR 
La CUP està molt interessada en la constitució d'un grup local d'UCFR, però no disposa 
de prou força per a liderar-lo. 
Es comenta que al nostre districte la presència de l'ultradreta és poc rellevant. 
Continuem pensant que cal fer una reunió on es convoqui els col·lectius i persones 
interessades, però que no és una tasca urgent. Queda pendent. 
 

 Diversos 
El col·lectiu en contra del TAV a Itàlia organitza un sopar dissabte 25 de gener a l'Espai 
Obert de Sants (carrer Violant d'Hongria). Els diners recaptats es destinaran a 
Rereguarda en Moviment. 
 

 Campanya contra l'augment de les tarifes de transport públic 
 
Informació sobre l'assemblea de la coordinadora de la campanya de dilluns 20: 
-Es preparen 30 accions a punts diferents de Barcelona per dimecres 22. 
-La FAVB no seurà a negociar mentre no es recuperin les tarifes de l'any passat. 
-Dimecres 29 també es prepara una jornada reivindicativa. S'acabarà de definir a la 
propera assemblea de dilluns 27. 
 

 Calendari 
Properes asssemblees: 
4 de febrer, Casa Sagnier a les 19h 
18 de febrer, Casa Orlandai a les 18h15m 
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