
Acta 13 de maig de 2014 
 

 Campanya d'objecció fiscal a la despesa militar. Comentaris: 
-És un procés lent i en què cal insistir (gota malaia) 
-Que no en coneguem resultats positius, no vol dir que no n'hi hagi 
-Cal rendibilitzar per altres anys la feina i les hores que s'hi han destinat: l'any que ve 
s'actualitzaran a la web les dades que calgui, però simplificant-ne la presentació 
(enllaços centralitzats) 
 

 Sanitat 
• Reunió de grups d'acompanyament de diumenge 11 de maig: 
Altres barris ja tenen bastant casos. Cal registrar-los al web de Pasucat. S'elaborarà un 
document explicatiu del procés d'empadronament. 
• Dimecres 14, a les 18h30m  reunió Hospital Clínic a l'Assoc. de Veïns de l'Eixample 
(Calàbria-París). Elaboració d'un full en contra de la desviació de diners públics cap a 
centres privats. 
• Dijous 15 de maig, a les 10h30m, reunió amb el sotsdirector General de Salut, Josep 
Davins, sobre les qüestions relatives al subministre i pagament de la medicació. 
• Dia 2 de juliol, projecció del vídeo de SICOM sobre llistes d'espera. Cal contactar 
amb Orlandai per saber si és possible fer-ho allà. 
 

Repartiment d'octavetes de la campanya d'eleccions europees d'UCFR 
Dimarts 20 de maig, a les 18h30m a Lesseps. S'aprofitarà per repartir el romanent 
d'objecció fiscal a la despesa militar. Es farà difusió pel blog. Es farà un recordatori al 
grup d'UCFR Sarrià-Sant Gervasi. 
 

Campanyes per al curs vinent 
S'ajorna fina a la propera assemblea. 
 

Valoració de les fires al carrer 
La paradeta a la plaça Sant Vicenç no va donar un resultat massa satisfactori. Els qui hi 
van ser faran un escrit de valoració que es transmetrà a la reunió de valoració. 
 

Multireferèndum 
Es muntarà a Travessera de Gràcia-Via Augusta. Caldrà establir torns per cobrir l'horari 
de matí. Si no hi pot col·laborar prou gent, no es farà.  
 

Stop Pujades 
• L'acció de dissabte 10 de maig va anar prou bé. Una assistència de 200 persones. 
• El 19 de maig hi ha la propera assemblea 
• El 29 de maig es constitueix la taula popular del transport: 19h a la FAVB. 
 

Espai de coordinació assemblees de barri 
Es passarà l'acta de la reunió del 8 de maig  per tal de conèixer què fan als diferents 
barris. 
L'antic espai de coordinació es posa en hivernació i se'n constituirà un de nou. Per tal de 
definir-lo es farà una jornada de debat. Es mantindrà l'eina de l'infocom. 



Com a assemblea, ens decantem cap a una coordinació que ens permeti saber què fan les 
altres assemblees, treballar-hi conjuntament quan convingui, aprofitar mútuament 
propostes, idees i material de treball. També pensem que aquest nou espai de 
coordinació ha de tenir capacitat decisòria. Es proposa d'incorporar al mecanisme de 
comunicació un apartat d'informació de les campanyes dels barris. 
 

 Calendari 
Dimarts 20 de maig, repartiment d'octavetes d'UCFR. Plaça Lesseps 18h30m 
Dimarts 27 de maig, 18h30, assemblea 15M i 19h30 assemblea grup de sanitat. Casa 
Sagnier 
Dimarts 10 de juny, assemblea 15M, plaça Cardona, 19h 
Dijous 12 de juny, grup UCFR Sarrià-Sant Gervasi, casa Sagnier, 19h. 
 



 
 


