Acta assemblea 14 octubre 2014
 ILP d'educació
Aviat es començaran a recollir signatures a favor d'una ILP d'educació d'àmbit català.
Ens fixem com a tasca llegir-nos el text de la ILP per poder decidir en la propera
assemblea si col·laborem en la recollida de signatures.
 Xerrada pensions
Quan l'Anna confirmi data i lloc de la xerrada, l'Ariadna farà un cartell igual al de
l'anterior xerrada sobre pensions.
 Model de ciutat
 Reformes al Turó Park
La Conxita i el Toni van assistir a la reunió de les associacions de comerciants i de
veïns del Turó. En Puigdollers havia lliurat el protocol de les obres al president de
l'assoc. de comerciants. Les actuacions proposades al parc són:
-solucionar l'esllavissament de sorra quan plou
-solucionar les pèrdues d'aigua del llac
-restauració del teatre
-ampliació de l'àrea destinada als gossos.
 Reformes a Pau Casals
L'assoc. de comerciants hi està molt interessada. S'aprova de demanar a les dues
associacions (comerciants i veïns) que comptin amb l'assemblea 15M per participar en
les reunions que abordin aquest tema. S'acorda buscar informació sobre el finançament
de les obres. Aparentment, SABA n'assumirà una part o la totalitat (?)
 Parc de l'Oreneta
La plataforma en defensa del parc es proposa difondre el problema fora del Districte.
S'ha reunit amb associacions de veïns de Maragall i amb l'assemblea 15M de Guinardó
per parlar sobre la permuta parc de l'Oreneta-finca del Guinardó.
Es reuneix cada dimecres a les 19h al centre parroquial de Sarrià.
S'acorda que l'assemblea 15M participi al proper consell de barri de Galvany (pel
novembre) per parlar de la permuta parc de l'Oreneta-can Ripoll (prèvia consulta i
vistiplau de la plataforma en defensa de l'Oreneta). També s'hi plantejarà el tema de Pau
Casals.
 S'acorda que la nadala d'aquest any abordi el tema del model de ciutat.
 Stop Pujades
 La propera acció serà dimecres 22 d'octubre en el marc de les activitats diverses de la
vaga de totes que organitza Feministes Indignades. Avui 15 d'octubre es decideix l'acció
pròpia de Stop Pujades.
 La Mesa Popular del Transport va elaborar un informe sobre la T-mobilitat que va
ampliant a mesura que disposa de més dades.
 ICV té previst presentar una llei de finançament del transport públic. Dimecres 15 hi
ha una reunió entre ICV i Stop Pujades.
 Stop Pujades farà una exposició sobre la T-mobilitat el 14 de novembre a la Farinera
del Clot.
 Per a primers de 2015 es pretén muntar unes jornades de transport públic amb tots els
col·lectius d'usuaris d'arreu de Catalunya.

Espai de coordinació 15M de barris
S'està acabant de perfilar el document que li donarà més operativitat.
 Diversos
 L'assemblea 15M del Gòtic ha elaborat un full informatiu de tot el que ha fet. Es
proposa que fem una cosa similar.
 Un regidor del Districte del PP es va negar a casar una parella d'homosexuals. Quan
tinguem tota la informació de l'afer, redactarem un escrit i en farem difusió.
 Propera reunió: dimarts 28 d'octubre a Casa Sagnier, a les 19h
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