
Acta assemblea 15M 14 d'abril 2015 
 

 TTIP 
• Dissabte 18 d'abril, manifestació contra el TTIP a les 17h Passseig de Gràcia-
Provença 
• Es proposarà als Joves de Cassoles de fer una xerrada sobre el TTIP al mes de juny a 
Sant Gervasi. 
 

 Equipaments del Districte 
Aquest tema està completament aturat fins passades les eleccions municipals. 
 

 Turisme 
La FAVB convoca una reunió sobre aquest tema per a dijous 16 d'abril. S'hi assistirà 
com a assemblea i es plantejarà l'elaboració d'un full de ruta del treball a fer passades 
les eleccions. 
 

 Stop Pujades 
• Dissabte 11 d'abril es va celebrar el I Congrés sobre el Transport Públic. Va ser un 
èxit d'assistència i participació. Se'n va parlar a les notícies del vespre de TV3, a BTV i 
el diari ARA hi va dedicar una plana. 
• Les conclusions del Congrés s'enviaran a tots els grups polítics perquè s'hi posicionin 
al respecte. 
• A la Mesa Popular del Transport s'afegirà tots els col·lectius que van assistir al 
Congrés. 
 

 Objecció fiscal 
S'ha elaborat una octaveta amb les dades d'aquest any i ja s'ha començat a repartir. No 
es faran paradetes on només es reparteixi aquesta octaveta, sinó que s'aprofitarà les 
paradetes on repartim altre tipus de material. 
 

 Plataforma en Defensa de Collserola 
• Davant de la publicació del pre-pla, s'ha presentat una esmena a la totalitat. 
• No hi ha hagut cap mena de procés participatiu per a la confecció del pre-pla. 
• S'acorda demanar a en Moner (la persona que més s'ha dedicat a a aquest tema) que 
vingui a una de les nostres assemblees i ens expliqui l'estat actual del tema. 
• Es proposa d'assumir aquest assumpte com a tema de treball propi de l'assemblea. 
 

 4t aniversari del 15M 
S'han proposat activitats per a divendres 15 de maig, dissabte 16 i diumenge 17. 
Proposarem que es limitin les activitats i els dies per garantir més assistència. 
 

 Properes reunions: 
• Dimarts 28 d'abril, 18h30m (a les 19h30m, assemblea del grup en defensa de la sanitat 
pública) a la Casa Sagnier. 
• Dimarts 12 de maig, 19h, plaça Cardona 
 


