
ACTA - ASSEMBLEA DE SARRIÀ -  ST. GERVASI – 18/2/2014 – 18.15 hores – Casa Orlandai 
 
1. Campanya antimilitarista   
La xerrada es farà el dia 6 de maig al Teatre de Sarrià de 18.30 a 20.30 hores. Manca fer el cartell i posar títol a la xerrada. 
La resta de temes ja estan tancats i estan en el punt 5 (proper calendari de l’assemblea). 
 
2. Stop Pujades: properes accions i coordinació amb entitats del districte. 
A la reunió de coordinació del districte es va acordar que: 

- Es demana compromís per a les convocatòries, especialment a les del matí, i puntualitat 
- Els propers dos dimecres es farà la concentració a les 19h a FGC Sarrià 

Es comenten les properes accions per aquest dimecres i el següent i com van les gestions polítiques, en especial la reunió 
amb l’alcalde de la propera setmana. 
 
3. Altres temes de l’assemblea: 
- Xerrada sobre la llei de pensions: s’acorda esperar a veure com va la xerrada d'objecció a la despesa militar al Teatre de 
Sarrià i decidir llavors si fer-la allà o a l'octubre al casal d’avis. 
 
- Propera reunió de coordinació amb les entitats del districte: 28/4 a les 19h a Vallvidrera (Vázquez Montalbán) 
 
- Multireferendum: ja hi ha quatre preguntes definides (dret a referèndum vinculant de les ILP, transgènics, deute 
il·legítim i control democràtic i directe de l’energia). És possible que hi hagi una pregunta local. 
Es decideix anar-ho seguin i fer-ne la màxima difusió quan s’obri el vol electrònic i alhora veure com es munten les 
votacions (en dates properes al 25M) i com podem ajudar. També s’acorda portar al informació al grup de coordinació de 
les entitats del districte i fer difusió del microfinançament que s’ha engegat. 
 
- Mapa d’entitats del districte al blog: la propera setmana es passaran els tres mapes que hi ha ara d’un estil semblant al 
nostre per tal d’establir un criteri per introduir, sobretot, negocis privats, com ara escoles, botigues... Ho comentarem a la 
propera assemblea. 
 
- Es comenta el tema del projecte urbanístic de Pau Casals i les entitats que hi han intervingut. 
 
4. Altres temes: 
- Reunió Unitat contra el Feixisme al districte (dilluns 24 a les 19h): es farà un recordatori divendres. 
- Campanya per una banca pública, ètica i social: ho anem seguint perquè pot ser una bona campanya per a la segona part 
de l’any, sobre tot quan Fiare sigui operatiu com a banc. 
- Boicot Cocacola i Panrico presentat a la coordinadora del districte:  tant per l'estètica del cartell,  per poder-lo encolar a 
tot arreu i per donar més importància a les empreses que estan en lluita creiem que seria millor que no anés signat per 
cap col·lectiu, a més de que si no va signada l’acció pot semblar que té un suport ciutadà més ampli. Tot i això recolzem la 
iniciativa i la lluita dels treballadors. 
 
5. Proper calendari de l'assemblea  
 
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 
22 abril  -  18 hores paradeta Objecció fiscal a la despesa militar a Sarrià (davant Casa Orlandai)  

- 19h assemblea – Casa Orlandai 
29 abril  - 18-19 h sessió de consultes sobre l’objecció fiscal a Sarrià – Casa Orlandai 

  - 19h reunió Sarrià-St. Gervasi en defensa de la sanitat pública 
6 maig  - 18.30 h – Xerrada sobre Objecció fiscal a la despesa militar – Teatre Sarrià 
 
 
 
 


