
Acta de l'assemblea de 27 de maig de 2014 
 

 Valoració eleccions europees 
Valorem positivament que VOX no hagi obtingut escons (encara que li ha faltat poc) i 
molt negativament els resultats fora de l'Estat espanyol. Com que encara no se sap si 
l'extrema dreta formarà grup parlamentari, deixem la valoració pendent fins a 
l'assemblea d'UCFR Sarrià-Sant Gervasi del dia 12 de juny. 
 

 Valoració del multireferèndum 
Estem contents amb la quantitat de gent que va votar a la nostra mesa. Falta saber els 
resultats de la mesa instal·lada a Sarrià. Demanarem que ens els passin. Els resultats 
generals encara no es fan públics perquè s'ha prorrogat el període de votació informàtica 
fins al 4 de juny (a causa del desmantellament de moltes meses per part de la polícia, 
per la insistència del partit VOX). La mesa de Sarrià va ser una de les suprimides. 
 

 Stop Pujades 
• Dijous 29 es constitueix la Taula Popular del Transport. 
Es convidarà territoris en lluita per temes de transport més enllà de l'àrea metropolitana 
i també col·lectius d'afectats: estudiants, jubilats, aturats… 
S'hi portaran les següents propostes: 

- Unificar lluites en l'àmbit del transport 
- Definir el model de transport que es vol aconseguir 
- Auditoria de les empreses del transport (inclou investigar els més de 600 

directius de l'ATM). 
• Si encara es manté la Taula Social, es proposarà la presència de dos membres de la 
Taula Popular 
• Divendres 30: acció sorpresa dels iaioflautes, a les 11h a la plaça de la catedral (hi 
confluiran la PAH i Stop Pujades) 
• Possibilitat a confirmar d'accions conjuntes en l'àmbit del transport a Madrid i 
Barcelona. 
 

 Tanquem els CIES 
Ens han demanat que fem difusió de la mobilització que es farà dissabte 14 de juny. 
 

 Coordinació de barris 
Es proposa un noi espai substitori de l'Espai de coordinació: la Confluència de barris, on 
es puguin adoptar acords. Amb aquest objectiu, les propostes es passaran amb força 
anticipació respecte les reunions. Així s'hauran pogut debatre als barris i a les reunions 
de confluència s'aprovaran (o no) els acords. 
A l'assemblea acordem que el membre de l'assemblea que acudeixi a les Confluències 
de barris, pugui tenir capacitat decisòria. 
 

 PAH Adhesions 
L'únic bloc del SAREB ocupat a Sabadell ja ha estat amenaçat amb el desallotjament. 
Els donem suport i rebutjem el desallotjament. 
 

 Campanyes futures de l'assemblea 
• S'acorda que el curs que ve, es mantindran les campanyes en curs: 



-La mobilització d'Stop Pujades 
-L'objecció fiscal a la despesa militar. Hi dedicarem l'esforç mínim de posar al dia el 
material penjat a la web i, si ens demanen alguna xerrada, la farem. Així rendibilitzarem 
la feina feta aquest any. 
Propostes de noves campanyes: 
• Ensenyament 
Es podria treballar les qüestions de derivació de recursos públics als centres privats 
concertats i l'externalització de serveis. 
Hi ha consens, però, en què és un tema molt delicat de treballar al nostre Districte, on la 
majoria de la població és usuària dels centres concertats. Caldria pensar estratègies a 
seguir. 
• Energia 
Aquest tema segurament tindria millor acollida entre els veïns del Districte. També cal 
pensar estratègies i potser contactar amb col·lectius que treballen el tema de fa temps. 
 

 Calendari 
• Dimarts 10 de juny, assemblea 15M, plaça Cardona, 19h 
• Dijous 26 de juny, encartellament i recorregut d'entitats del barri per anunciar la 
projecció del vídeo de SICOM del dia 2 de juliol 
• Dilluns 30 de juny, Casa Sagnier, assemblea 15M a les 18h30m i grup de sanitat a les 
19h30m. 
 
 


