
Acta assemblea 1 d'abril de 2014 
 

 Objecció fiscal a la despesa militar. 
Valoració de la paradeta de dilluns. No hi ha la receptivitat cap a aquest tema que ens 
trobàvem en la recollida de signatures per a les ILP o la sanitat pública. Tot i així, ens 
vam trobar gent interessada. S'hi ha d'insistir. Es faran més fotòcopies d'octaveta (al 
voltatnt de 500 més). Si la paradeta de Sarrià fos un èxit, podríem pensar de fer-ne 
alguna altra. 
 

Stop Pujades 
 Demà, 2 d'abril, a les 19h, a Sarrià. L'acció es centrarà en el repartiment d'octavetes on 

es convoca per a l'acció de dijous 10 d'abril.  
 Dijous 10 d'abril: obertura de portes a les 19h i convocatòria a les 20h a l'estació de 

metro de La Sagrera. La reunió amb l'ATM és a les 18h30m a la seu del carrer 
Muntaner. A la reunió d'Stop Pujades de dijous 3 d'abril es proposarà que es convoqui 
també davant la seu de l'ATM per donar més visibilitat. 
 

Proposta de la PAH 
En un correu se'ns convida a unir-nos en les accions que proposen: 
 Escarnis en els mítings del PP de la campanya de les eleccions europees. 
 Bloqueig d'oficines bancàries durant el mes d'octubre, com a mesura de pressió a 

favor de la ILP que presentarà la PAH al Parlament català (es recolliran signatures de 
juny a setembre). Acordem que sí que volem treballar amb la PAH, però hi ha un parell 
de punts que voldríem aclarir (dubtes sobre la conveniència dels escarnis als mítings, ja 
que podria ser contraproduent, i dubtes sobre si el parlament té competències per tirar 
endavant una ILP semblant a les que ja es va presentar al Congrés). Se’ls convidarà que 
vinguin a la propera assemblea nostra per parlar-ne. 
 

Mapes. 
En Joan Manel ha intentat incorporar al mapa de la nostra web, les coses aprofitables 
d'un parell de mapes d'aquest tipus. S'acorda d'afegir al nostre mapa només aquells 
establiments privats que passin el vistiplau de l'assemblea. També s'acorda que ens 
mirarem, com a deures de casa, els dos mapes no nostres per avaluar quins dels punts 
que assenyalen podem afegir al nostre mapa. 
 

Mostra de comerç just, Sarrià 10 de maig 
 L'Anna va informar que els organitzadors han acceptat que l'Assemblea 15M posi 

paradeta i que també s'hi pugui posar material d'UCFR. 
 Demanarem als partits que formen part d'UCFR Sarrià-Sant Gervasi i que posen 

paradeta a la mostra, que també hi tinguin octavetes d'UCFR. 
 Convidarem a la Coordinadora Sarrià-Sant Gervasi si hi vol participar. 
 Mirarem si instal·lem la taula matí i tarda o només al matí (l'any passat la tarda va ser 

molt fluixa). 
 

Multireferèndum 
Han aconseguit els diners que s'havien marcat com a objectiu. Estarem pendents de què 
en resulta. 
 

Reunió amb la delegada de salut de l'Ajuntament 



Divendres 4 d'abril hi ha una reunió amb la delegada de Salut, la Charo, la Maria i dos 
membres de l'assemblea (com a acompanyament). Elles dues exposaran els problemes 
amb què es troben. 
 

Comerços al carrer Sant Gervasi 
Dissabte 26 d'abril, de 10h a 14h, a la plaça Cardona i carrer Aribau (de Via Augusta a 
Travessera) hi haurà paradetes dels comerços de la zona. Es consultarà si ens deixarien 
muntar paradeta. 
 

Calendari proper 
Dimarts 22 abril, casa Orlandai. De 18h a 19h, paradeta objecció fiscal. A partir de les 
19h, assemblea 15M. 
Dimarts 29 abril, casa Orlandai. De 18h a 19h, consultes objecció fiscal. A partir de les 
19h, assemblea grup sanitat 
Dimarts 13 maig, Consell Nacional de Joventut (plaça Cardona) assemblea 15M a les 
19h. 
 


