Acta de l’assemblea del 15-M de Sarrià Sant Gervasi 28 d’octubre de 2014
S’han pres els següents acords:
- El dia 6 de novembre es fa la xerrada sobre les pensions a les 5’30 a Can Fàbregues.
Cal parlar amb l’Anna per tal que presenti al Toni Luchetti. S’encartellarà a Sarrià el
dimarts 4 . Es queda a Casa Orlandai a les 6 de la tarda. Es portarà el “porquet”.
- 30 de novembre: Hi ha reunió de la FAV sobre el turisme. Hi anirà el Toni i la
Conchita. No es pot anar a la reunió de la coordinadora, es parlarà amb ells per tal que
ens enviïn l’acta.
-12 de novembre: Consell de barri de Galvany a Can Castelló:Temes a treure: Parc
Oreneta, reforma de Pau Casals.
- 17 de novembre :Projecció del vídeo a Sicom a Can Castelló. Es parlarà amb el Pep
per tal que ens passi el cartell per fer-ne difusió.
- Xerrada TTIP: Es parlarà amb el Xavi i la Carla d’Orlandai per fer-la durant el mes de
gener ( Margarida).
- Properes ILP: Quan comenci la recollida de signatures es faran taules per les dues ILP.
- La Maria proposa que col·laborem muntar l’exposició a la biblioteca Joan Maragall
sobre l’avortament que va sortir a la revista Transversales. Es podria fer una taula
rodona per presentar-la. La Teresa podria fer el contacte amb Ca La Dona i nosaltres
podríem buscar un músic del barri.
- Nadala sobre el model de ciutat: S’acorda fer una campanya col·laborativa a twiter
perquè la gent ens digui com li agradaria que fos la seva ciutat i el seu barri. El hashtag
serà :laBCNqvols.
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