
ACTA ASSEMBLEA 15-M SARRIÀ – SANT GERVASI (19 H, Casa Sagnier) 
 
1. Properes campanyes de l’assemblea  
A banda de les campanyes que ja estan en marxa, es planteja una possible campanya 
sobre la ocupació de l’espai públic (terrasses, pàrkings, esdeveniments...) però es 
considera que aquesta hauria d’anar de la ma de les AAVV del districte. 
S’haurà de prestar també atenció al tema del transport, especialment amb la nova 
xarxa de busos, que implicarà més distància entre parades, intercanviadors i 
desaparició o retallades en els trajectes d’alguns busos. 
 
2. Valoració reunió UCRF SSG  
Es recorda que hem d’anar cercant llocs per omplir el mapa del districte. S’anirà creant 
el mapa i cercant indrets i carrers. 
 
3. Altres temes: 
 
Stop Pujades  
S’explica la creació de dos grups de treball dins la Mesa popular del transport 
(auditoria d’ATM i T-mobilitat) i que aquest dissabte hi ha un sopar per fer caixa de 
resistència per multes i  temes jurídics. 
 
Lluita bus nocturn Vallvidrera 
L’assemblea dona suport a la lluita perquè torni a haver-hi bus nocturn a Vallvidrera i 
s’oferirà a fer-ne difusió i recolzar la lluita dels veïns en el que calgui. 
 
Terrenys parc Oreneta  
S’explica la permuta de terrenys que hi ha hagut i que es portarà el tema al proper 
Consell de Districte d’aquest dijous. S’acorda fer un correu a l’assemblea per explicar 
de què es tracta, el terreny afectat (plànol) i animant als veïns a assistir al Consell. 
També es farà una consulta a la FavB, ja que és un tema que afecta a més d’un 
districte. 
 
Coordinadora de barri  
Es fa una lectura de l’acta de la darrera coordinadora. La reunió següent serà al 
setembre. 
 
Guanyem Barcelona 
L’assemblea veu amb bons ulls la iniciativa de Guanyem Barcelona i ens informen que 
al setembre es farà una sessió o presentació al districte. 
 
4. Proper Calendari  
15J – 19h pl. Cardona, 1 – Assemblea 
 
 
 
 
 


