ACTA Assemblea Sarrià‐Sant Gervasi 4/03/2015
1) TTIP: Propera paradeta diumenge 8/03 de 11 a 13h30 a Plaça Sarrià
No estem encara a la llista del blog de No al TTIP
Jornada 18/04 no hi ha novetats (pot coincidir amb mobilització UCFR)
2) Equipaments districte i plenari districte
El Toni ha preparat 4 preguntes per el plenari:
¿Quants diners s'han invertit en urbanitzacions de carrers i quants en nous
equipaments al barri de Galvany?
La primera prioritat del PAD 2012-2015 per Galvany era: "Obtenció d'un edifici per
destinar-lo a un equipament de promoció social integral: gent gran, joves i
participació de persones i entitats", no s'ha complert. ¿Perquè han passat davant
les altres prioritats?
¿En quin moment i perquè va passar la reforma de l'avinguda de Pau Casals de ser
una "millora", tal com figura en el PAD, a figurar com una "urbanització", segons es
diu en el projecte amb execució, amb un cost de més d'1,2 milions d'euros?
Voldríem conèixer la situació del compliment de la normativa i l'ocupació del pas de
les voreres ampliades per ús de terrasses, privatitzant l'espai públic i de l'ús i
rendiment de calefactors a l'aire lliure.
Difusió article sobre equipaments i obres al districte del Toni. S’enviarà al Jardi de
Sant Gervasi (Jesús Mestre).
S’aprova adhesió al manifest per un espai jove al districte i s’enviarà en el correu
del divendres per demanar també adhesions individuals
El dia 11 a les 19h30 a Can Castelló el districte torna a convocar per el tema dels
equipaments a Galvany

3) Sanitat: Sobre els cartells al CAP Adrià, JoSiSanitat ens informa que els que
han arano es poden objectar. Queda pendent respondre la carta de l’ICS
4) Stop Pujades:
El judici contra els acusats per les mobilitzacions de Stop Pujades és dijous 5/03 a les
10h a la Ciutat de la Justícia.
Congrés Transport: 11/04 a l’Harmonia (Fabra i Coats) inscripcions obertes , informar
per el correu general i animar a la inscripció.
5) Objecció Fiscal: s'ha actualitzat el document amb les dades de 2015, es
reenviarà l’octaveta per correu a l’assemblea la setmana del 6/04 i es
distribuirà a les paradetes a partir d’abril
6) Plataforma Defensa Collserola: El període de participació acaba el mes d’abril,
La Plataforma ha decidit fer una esmena a la totalitat i demanar també un període més
llarg de participació. La Plataforma contactarà amb les forces polítiques actuals i
futures del ajuntament per aquest tema. S’intentarà fer un acte al Ateneu
7) Pendent fer una futura reunió abans del estiu per tractar el tema de la
Reorganització de la comunicació a l’assemblea (qui portarà el blog, correus...)
Properes reunions:
17/03 18h30 CNJC (Plaça Cardona)
7/04 19h Casa Sagnier

