ACTA ASSEMBLEA DE SARRIÀ ‐ ST. GERVASI – 4/2/2014 – 19 hores – Casa Sagnier
1. Campanya antimilitarista:
‐ es repassa el cartell de la campanya i només manca fixar la xerrada de Sarrià
‐ s’intentarà fer al Centre Parroquial de Sarrià la setmana del 5 al 11 de maig
‐ un cop tinguem lloc, data i hora de la xerrada s’acabarà el cartell amb l’agenda i es farà un cartell específic
per a la xerrada, iniciant la difusió de la campanya
2. Stop Pujades: properes accions i manifestació 15M
‐ es convoquen mobilitzacions al districte els propers dos dimecres (el 5 a FGC Sarrià i el 12 a FGC Av.
Tibidabo) de 7.30 a 8.30h i a les 19h
‐ ja tenim octavetes de la mani del 15M per repartir i en breu tindrem cartells
‐ s’ha de fer la màxima difusió possible durant aquestes setmanes de la mani, només la mobilització popular
pot aturar la pujada
3. Xerrada sobre la llei de pensions
‐ resta pendent la data exacte de la campanya
4. S’afegeix un punt a l’ordre del dia per parlar de temes de sanitat:
‐ s’ha anul∙lat la jornada de sanitat a la Pedrera d’aquest divendres, amb la qual cosa queda desconvocada
la protesta
‐ s’expliquen les novetats dels casos de desproveïment a les farmàcies i del repagament de medicaments i
s’informa que la propera setmana es farà un acompanyament en un Cap per un cas greu de repagament de
medicaments
‐ aquest dijous hi ha reunió de la campanya de l’hospital Clínic i s’acorda que hi assistirem, com vam fer a la
darrera reunió
5. Altres temes assemblea:
•

S’acorda agrair a la Casa Orlandai i a la Casa Sagnier la seva disponibilitat per a cedir‐nos espais i que ens
posarem a la seva disposició per si volen que col∙laborem en qualsevol acte o campanya

•

Moció Collserola
‐ s’informa que la moció ja s’ha aprovat a Cerdanyola i que està força a punt a St. Cugat
‐ a Barcelona s’ha anat a parlar amb ERC i properament s’anirà a parlar amb ICV i PSC
‐ es recomana que, en cas de que els partits posin objeccions a la moció, que considerin diferenciar entre
cursa i caminada i que es tingui molt present el tema de la llum en les curses nocturnes

•

Participació ciutadana
‐ es fa una explicació de la darrera reunió i acordem que les persones que hi vagin ens n’aniran informant
‐ pel que sembla les entitats estan força en desacord amb aquest nou marc de participació

•

campanya de la PAH pisos buits:
‐ s’acorda que s’enviarà la campanya al grup de treball perquè tothom se la miri per a la propera assemblea
‐ es veu difícil fer un cens de pisos al nostre districte però si es veu possible anar detectant els pisos que
estan en mans de bancs, quan això surti a l’anunci
‐ es proposa cercar als webs per a esbrinar els pisos del districte que tenen en cartera
‐ un cop estudiada s’enviarà la campanya via el correu de l’assemblea per obrir‐la a tothom que hi vulgui o
hi pugui participar

•

facebook de l’assemblea: sembla ser que el facebook s’utilitza poc i està monopolitzat per altres col∙lectius.
S’esbrinarà qui té les claus i es suspendrà fins a trobar‐ne una solució o una persona que s’hi vulgui
responsabilitzar.

6. Coordinació amb entitats del districte

‐ es fa una explicació de la reunió de coordinació amb entitats i col∙lectius del barri i de les decisions preses
de cara a les mobilitzacions d’stop pujades (punt 2 d’aquesta acta)
‐ s’acorda que l’assemblea no s’integrarà dins la plataforma però si que mantindrà un contacte fluid, hi
col∙laborarà, participarà en campanyes concretes i l’informarem de les nostres campanyes i accions
‐ la propera reunió és el dia 17 de març a les 19h a Casa Sagnier per a valorar les accions d’stop pujades
7. Unitat contra el Feixisme al districte
Es convoca a una primera reunió per a constituir un nucli d’UCF al districte. La reunió serà a Casa Sagnier a les
19 hores del 24 de març.
8. Proper calendari de l'assemblea i paradetes
18 març – 18.15 assemblea – Casa Orlandai
31 març – 18 hores paradeta Objecció fiscal a la despesa militar a Sant Gervasi (pl. Molina)
1 abril – 18‐19 h sessió de consultes sobre l’objecció fiscal a Sant Gervasi ‐ 19h assemblea – Casa Sagnier

