Acta Assemblea ‐ 22/04/2014 – Casa Orlandai 19 h
1.Objecció Fiscal Despesa Militar.
Enviat cartell al Centre de Sarrià
Els Projectes recomanats per aquest any son:
‐Tanquem els CIEs
‐Col∙lectiu insubmisos al servei militar de Colòmbia
Dimarts 29/04 consultes sobre l’objecció a Casa Orlandai
2. STOP Pujades
A la darrera reunió es va decidí baixar el ritme i repensar accions (menys previsibles)
Properes dates:
10/05 tarda
23/04, Sant Jordi alguns col∙lectius L‐3 Catalunya 19h
Dissabte 26/04 foto col∙lectius en lluita a les 17h Torre Calatrava
1/05 possible obertura metros per anar a la mani
Altres vies d’actuació:
Taula Popular del Transport: amb FAVB, CONFAV i PTP, després obertura a altres col∙lectius (COS, Barri
Marina...)
Sondejar possibilitats jurídiques
Comentem el tema de demanar transparència en els sous i accions davant ATM al c/Muntaner.
3. Sanitat
La reunió amb la delegada de Salut sembla ha donat resultats, ens han demanat una nova reunió amb
Josep Davins (Sots‐director General de Salut), possible el 30/04 a les 13h a confirmar, quan ens ho confirmin
veure’m qui pot acompanyar a la Charo i Maria. L’Ariadna enviarà un resum del tema al Josep Davins
4. UCFR
Reunió 24, enviat ordre del dia, per definir la xerrada del 16/05
5. Mapes
Activitats privades només si algun membre de l’assemblea ho recomana
Treure domicilis dels polítics
Mapa Sarrià, quedem en que ens tindran informats i ho penjarem també al blog de l’assemblea
6. Fires al carrer
26/04 a plaça Cardona de 10 a 14h. Material: Objecció fiscal, Cafè amb Llet i cartells Objecció Fiscal i
provisional acte 16/05 UCFR
10/05 Sarrià/Plaça Sant Vicenç, en principi hi serem tan sols al matí. Hi ha una reunió el 24/04, hi anirà
l’Anna Juhé si pot, cal enviar logo assemblea.
7. Altres temes
Proposta PAH. No han contestat als nostres comentaris. Reenviarem correu
Reforma de la Diagonal. Mitjançant la PTP ens mantindran informats, oferim col∙laboració per cartells...
Multi referèndum. En principi farem una taula 25/05 matí o a prop del Infant Jesús o Barri Farró.
Problema necessari un punt de llum, veure’m possibilitats
Espai Coordinació, a partir de reflexions d’alguns barris (Les Corts, Eixample Esquerra) hi ha la proposta
de fer una convocatòria per estudiar com coordinar les assemblees de barri de manera més eficaç. D’acord però
proposem no fer‐ho abans del 4/05.
8. Calendari noves reunions
13/05 CNJC (Plaça Cardona)
27/05 lloc a decidir

