
ACTA ASSEMBLEA 15-M SARRIÀ –  10/6/2014 
SANT GERVASI (19 H, CNJC PL. CARDONA, 1) 
 
 
1. Sanitat: xerrada i vídeo dia 2/7 

- El dilluns 16 de juny per la tarda s’anirà a les entitats de Sarrià (Casal avis, Ass. 
Veïns, etc.) per presentar la xerrada i convidar-les. Es lliuraran Cafesambllet, ja que 
tracten les llistes d’espera. 

- Pel que fa al cas del desproveïment de les farmàcies i davant la nul·la resposta del 
CatSalut a enviar el protocol d’actuació, s’insistirà per altres vies. 

 
2. Properes campanyes de l’assemblea  

Es parla de com han anat les campanyes d’aquest any, especialment les que volem 
continuar treballant el proper any, que són sanitat, transport, UCFR i l’objecció fiscal. 
Es plantegen altres campanyes però també es fa pales que l’escenari actual es molt 
canviant i ho serà més en els propers mesos, amb la qual cosa l’assemblea prefereix no 
encetar cap campanya nova i seguir treballant amb els temes que porta ara. Tot i això es 
plantegen dos possibles camins: 

- Transport (Stop pujades, Tmobilitat, etc...), per informar via octavetes i xerrades 
del que passarà al transport públic 

- Bancs: quan Fiare sigui operatiu com a banc nacional, reprendre la campanya de 
banca ètica 
 

3. Altres temes: 
 
- Stop Pujades transport 

 El dia 18 hi ha una acció d’Stop Pujades als autobusos i el dia 19 es reuneix la taula 
popular del transport, on es repartiran les tasques a fer i s’aprovarà el manifest. 
Es comenta el tema de la futura T-mobilitat ja que properament sortirà un article 
sobre el tema a la Directa. Es passarà al grup de treball la documentació del concurs. 

- Coordinadora de barri 
Hi ha dos temes pendents per dur a la coordinadora: 
Acció descentralitzada als autobusos el dia 18 
Vídeo- debat sobre les llistes d’espera a la sanitat del dia 2J 

- Esdeveniments del cap de setmana 
Aquest cap de setmana ve molt ple d’esdeveniments: dissabte 14, jornades d’UCFR i 
accions de Tanquem els CIEs i diumenge 15 manifestació pel referèndum. De tot 
plegat se n’informarà a l’informacions i convocatòries de divendres. 
Es comenta que ha sorgit la proposta de Referendumrealya per fer votacions la 
propera setmana i s’acorda passar la informació pel grup de treball la informació per 
valorar-la 

 
 

4.  Proper calendari 
 
12J – UCFR SSG – 19h Casa Saginer 
30J – 18.30h assemblea i 19.30h grup de sanitat – Casa Sagnier 
2J – Video debat sobre les llistes d’espera a la sanitat – 19h – Casa Orlandai 
15J – 19h pl. Cardona, 1 - Assemblea 
 




