
Acta assemblea 18 febrer 2014-02-19 
 

 Xerrada sobre pensions 
El cartell ja està pràcticament acabat. Queda pendent de saber la data i el nom exacte del 
centre (el Casal d'Avis) 
 

 Campanya antimilitarista 
 
• Calendari 
Dilluns 31 març: paradeta informativa a les 18h a Plaça Molina. S'hi anunciarà la sessió 
de consultes de l'endemà 
Dimarts 1 d'abril. Casa Sagnier: sessió de consultes sobre objecció fiscal, de 18h a 19h. 
Assemblea a les 19h. 
Dimarts 22 d'abril: paradeta informativa a Sarrià de 18h a 19h. S'hi anunciarà la sessió 
de consultes del dia 29 d'abril. Assemblea a Orlandai a les 19h. 
Dimarts 29 d'abril. Casa Orlandai: sessió de consultes sobre objecció fiscal, de 18h a 
19h. Assemblea del grup de sanitat a les 19h. 
 
• Militars a Collserola 
S'informa de la proposta del CASC (Col·lectiu antimilitarista de Sant Cugat) de fer una 
caminada per Collserola diumenge 13 d'abril, en rebuig de la presència per Collserola 
dels militars de la caserna del Bruc. Es valora que la data coincideix amb el diumenge 
de Rams i s'acorda de suggerir al CASC un canvi de data. 
 

Stop Pujades 
Per avui 19 de febrer hi ha previstes accions al matí i a la tarda. S'informarà dels acords 
de la reunió de dijous 20 sobre les accions de la setmana vinent. 
 

 Moció Collserola 
Ja s'ha enviat una carta al grup municipal d'ICV on es demana una entrevista per 
presentar la moció. Es farà arribar la moció a ICV. També es demanaran entrevistes 
amb la resta de grups municipals. 
 

Multireferèndum 
Acordem donar-hi suport i fer-ne difusió. Dijous 20 de 11h a 13h es farà una 
presentació de la campanya a Can Batlló.  
 

Canvi en les normes de participació ciutadana al municipi 
L'equip de govern a l'Ajuntament vol modificar la participació ciutadana amb la 
intenció de restringir-la de forma notable (exemples: podran desestimar les Iniciatives 
Legislatives Populars simplement per motius polítics, podran eliminar les comissions 
consultives, etc).  
Dijous 20 hi ha un acte informatiu sobre la proposta de modificació a la biblioteca Clarà 
a les 19h. 
 

Calendari de properes assemblees 
Dimarts 4 de març, Casa Sagnier, 19h 
Dimarts 18 de març, Casa Orlandai, 18h15m 
 


