ACTA ASSEMBLEA 15‐M DE SARRIÀ ‐ ST. GERVASI – 4/2/2014
19 hores – Casa Sagnier
1. Novetats sobre la xerrada de les pensions i la campanya antimilitarista
S’ajorna la discussió d’aquests temes perquè qui reserva sala per fer la xerrada no hi és
i per deixar temps per a la formació de la campanya d'objecció a la despesa militar.
Tanmateix, s’acorden els ponents de la xerrada de pensions: Luchetti i companys dels
Constituents 15‐M.
2. Stop Pujades i coordinació al districte
S’explica la reunió de dilluns d’STOPPUJADES:
Es va per feina (no es valoren accions passades) i es parla de la passada trobada amb
ATM i de les properes dues accions.
Sobre la trobada amb ATM, es comenta que: ATM diu que no pot retirar l’augment
de preus perquè suposa perdre 25 M € (en aquest sentit, s’ha elaborat un text que
desmunta aquesta afirmació); ATM pressiona perquè FAVB, CONFAV i PTP facin
aturar les mobilitzacions, a canvi d’un títol de transport multiviatge familiar (però la
gent no va a treballar en grup, se’ls argumenta). D’altra banda, STOPPUJADES anirà a
la propera trobada amb el mateix argumentari que fins ara: si no es retira l’augment,
continuarà la mobilització. STOPUJADES també cercarà la complicitat dels sindicats
per ser més visibles i tenir més força.
S’explica també l’acord fruit de la reunió de coordinació amb els altres col∙lectius del
districte: es faran convocatòries setmanals alternes, ara a Sarrià, ara a pl. Molina.
S’acorda enviar un correu de convocatòria a tots els seguidors de l’Assembla i també a
l’Ass. de Veïns de Sant Gervasi Sud.
En relació amb la coordinació en l’àmbit de districte es comenta que la CUP vol
coordinar‐se pel tema de sanitat, però es recorda que en principi formen part de la
plataforma de sanitat del districte. Així mateix, el DISSABTE 1 DE MARÇ A LES 19.00h
(lloc a concretar) s’ha convocat una reunió de coordinació entre els col∙lectius del
districte.
3. Moció Collserola
Es presenta la moció de la Plataforma Cívica per la Defensa de Collserola i es discuteix
quina és la millor via per fer‐la arribar a l’Aj. de Barcelona de manera que s'aprovi per
unanimitat. Es conclou que la millor manera de procedir és sol∙licitar una trobada
presencial amb tots i cadascun dels grups municipals; en totals serien 5 visites.
4. Proper calendari de l'assemblea i paradetes
Assemblees: 18‐F Casa Orlanadai ‐ 18.15 h
4‐M Casa Sagnier ‐ 19.00 h
Paradetes: 10‐F Sanitat a Gal∙la Placídia, davant del Col∙legi d’Economistes‐ 18 h
24‐F Sanitat, lloc i hora a decidir
La resta del temps de l’assemblea es destina a la formació interna de la campanya
d’objecció fiscal per a la despesa militar, de cara a poder argumentar bé les raons per
fer objecció fiscal a la despesa militar.

