
ACTA ASS 9/12/14 Casa Sagnier a les 18,30 h 
 
Punt 1 Exposició 
Tal i com havien quedat en la reunió anterior, la Maria va fer acte de presència per 
explicar-nos, personalment els detalls de l'Exposició ..... . Va donar-nos tot tipus de 
informació: gènesi del projecte, pressuposts, dates, lloc, etc. 
 Vam acordar donar soport a la divulgació i si fos necesari el dia de l'inauguració 15 de 
gener, a les 18,30h. a la Sala d'actes de la Biblioteca Joan Maragall, ser presents a la 
taula. 
 
Punt 2TTIP. 
 Ariadna va portar un exemplar de la Nadala i de l'octaveta. També va informar dels 
preus de les copies. 
Vam acordar- l'Ariadna s'encargués de fer les copies per tenir-les a punt pel dia 16, 
Margarida va informar que tenim fons just per assumir el cost. Quedarem a Pl. Molina 
18h. per fer ja el repartiment entre tots. -Ariadna enviará un e-meil amb l'informació a 
tots. -Es confirma la data de la Xerrada en Casa Orlandai, pel dia 26 de gener 2015 a 
les 19h. Es confirma assistència de Diego Galán i Mónica Valgas. 
 
Punt 3Educació 
Margarida informa que ja tenim els fulls disponibles. 
Vam acordar: -El dia 20, a la tauleta al carrer també ja es podran recollir signatures. - 
Ariadna enviará un e-mail a tots. 
 
Punt-4 Model Ciutat 
Va intervenir amb informacions Ariadna i Toni. Vam comptar amb el document amb el 
decàleg de propostes. 
Vam acordar:- enviar una nota oficial dien que subscribim enterament el document. 
 
Punt5 Espai de confluència 
Ariadna va confirmar que el proper es celebrarà al nostre districte: divendres dia 12 a 
les 19h. als locals del Consell de Juventut. Pl Cardona. 
Vam acordar: Assistirem Ariadna, JoanManel i Isabel 
 
Punt6  StopPujades 
Ariadva va informar de: Reunió ATM dia 12, Acció dimecres 10a les 18h. a St. 
AndreuArenal i de una Expofotos Al Casal Revel/ 3 voltes i comparecencia al 
Parlament en comissió 
Vam acordar: enviar e-mail amb l'informació a tots. 
 
Puntm 7.varis 
-Acció a Nou Barris dijous 11  - Oreneta acció dissabte 13 
Vam acordar: enviamente e-mail a tots. 
 
Propera reunió dia 13 de gener a Casa Sanyier a les 19 h. 
 
 


