
Acta de l’Assemblea del 15-M de Sarrià Sant Gervasi , 11 novembre 2014 
 Valoració xerrada pensions 6 novembre. En general positiva.  

o Teresa s'encarregarà de preparar un miniprotocol de com presentar els 
actes i el material a portar (cartells, porquet, llibres, llistes correus, 
xapes...) 

o Demanar a Anna que pregunti al Casal de Gent Gran Can Fàbregues si hi 
ha un real interès per organitzar-se en defensa de les pensions o 
contactar amb la Marea Pensionista. 

o Maria Pia continua amb gestions per organitzar un acte al Casal de Gent 
Gran de la Parròquia Sant Ildefons de Marià Cubí. 

o Veure possibilitat de organitzar xerrada a Sagnier o Can Castelló.  
 Model de ciutat. 

o FAVB, Audiència Pública Ciutat per la problemàtica del turisme. Esperem 
esborrany per debatre la ponència. 

o #laBCNqvols. Seguiment campanya d'aportacions twiter i correus, 
penjar-los en el Blog. 

 Nadala.  
o Es considera que el model de ciutat serà un tema de debat ampli, viu, 

canviant i difícil de concretar en aquest moment. Es decideix fer la 
nadala sobre la TTIP, necessitat d'alertar. Què és i cóm ens afecta? 

 TTIP.  
o Recollir informació, compartir-la per correu, possibilitat de crear un PAD, 

llegir Cafèambllet. Teresa prepararà un esborrany. 
o Margarida organitza xerrada a Orlandai, dilluns 19 de gener: "TTIP Un 

pacte contra la democràcia." 
 ILP Educació. 

o Enviar correu per adhesió a la Comissió Promotora de la ILP i compromís 
per recollir signatures. Preguntar per material: cartell difusió campanya. 
Paradeta pels Nadals, decidir data en pròxima assemblea. 

 ILP PAH, més endavant quan tinguem més informació.  
 Consell de Barri Sant Gervasi Galvany 12 novembre 19h Can Castelló. 

L'Assemblea participarà com entitat. Temes: 
o Clínica Ripoll. Necessitat del equipament i adhesió a la justa 

reivindicació, però des de l'Assemblea integrada en la Plataforma 
Defensem el Parc de l'Oreneta i, sobretot, com veïns del barri Galvany 
manifestar la disconformitat amb la permuta. 

o Remodelació avinguda Pau Casals; Dificultats per obtenir informació, 
posicionament. 

o Rehabilitació Turó Park, posicionament. 
(Paradeta Plató, pot ser àmbit de Districte millor a Audiència Pública 13 
novembre 19h a Sagnier)   

 T-Mobilitat. Presentació informativa i debat, divendres 14 novembre Ateneu del 
Clot, carrer de la Muntanya, 16 bis. 

 
* Pròxima Assemblea: 25 novembre 19h a Centre Cívic Sagnier. 
* Següent Assemblea: 9 desembre 18:30 a Centre Cívic Sagnier  
 




