Acta assemblea 25 de novembre 2014
9 CampanyaTTIP
• Xerrada: dilluns 26 de gener 2015, casa Orlandai
• Paradetes:
-Dissabte 20 de desembre 2014, matí, plaça Joaquim Folguera
- Dissabte 17 de gener 2015, matí, Sarrià
• Materials: es prepararan noves versions de l'octaveta i de la nadala
• A més de les paradetes ja fixades, es muntaran "escamots" de repartiment de materials
abans i després de Nadal
• Informació de la reunió de dilluns 24 de novembre de la Plataforma en contra del
TTIP:
- Promoure que les entitats incorporin a les seves webs l'enllaç de la recollida de
signatures en contra del TTIP
- Possible setmana de lluita d'àmbit europeu durant la primavera 2015, coincidint
amb la votació del TTIP al Parlament europeu
9 ILP d'educació
• S'aprofitaran les paradetes del TTIP per la recollida de signatures a favor de la ILP
• S'enviarà un correu a la llista llarga de l'assemblea anunciant la nostra col·laboració
amb la ILP i les paradetes que muntarem. Convidarem la gent a venir a signar i endur-se
fulls de recollida de signatures.
9 Plenari de Districte 4 desembre
S'informa que hi assistirà gent del col·lectiu LGTB per protestar per l'actitud del regidor
del PP, Òscar Ramírez
9 Model de ciutat
• Estem pendents que es faci pública la proposta d'auditòria pública (perdoneu la
redundància) de la FAVB
• Hi ha molta controvèrsia ciutadana per la remodelació de la Diagonal
• S'informa que, des de la Plataforma per l'Auditòria del Deute, s'ha engegat una
campanya de divulgació d'una eina de fiscalització de despesa pública (aplicable a
l'àmbit municipal i de districte)
9 Espai de coordinació de barris 12 desembre
Es farà al nostre barri. Queda consensuat el document de mínims. Caldria l'assistència
de, com a mínim, tres persones de l'assemblea
.
9 Stop Pujades
• Desplegament de barreres de control al metro. Fa uns dies que, en certes parades del
metro (habitualment on hi ha correspondències de diferents línies), es formen barreres
de control. S'intentaran accions de rebuig.
• T-mobilitat
- Es muntaran més xerrades expositives sobre aquesta targeta
- S'intentarà fer-ne una al Districte
- El Síndic ha obert una investigació
- Hi ha prevista una compareixença al Parlament sobre aquest tema

- S'està organitzant una Jornada en Defensa del Transport Públic per al primer trimestre
de 2015
- Exposició de fotos, xerrada i sopar el 19 de desembre a l'Ateneu Tres Voltes Rebel
9 Propera assemblea: 9 de desembre a les 18h30m a Casa Sagnier

