Assemblea 15M Sarrià‐Sant Gervasi
acta de la reunió del 9 de juny 2015
1. Tema TTIP
・ Joves de Cassoles: tema fallit per falta de resposta per part seva.
・ Està prevista una acció en contra del TTIP el 17 de juny a Barcelona. Hi participarem. Lloc i hora encara per
confirmar, sembla que a la pl. de la Catedral cap al migdia.
La Línia de Sarrià – Sant Gervasi accepta a publicar un article del TTIP, però ha de ser de mig full A‐4 (potser
¾) i abans del 5 de juliol. Faran el resum el X i/o la T. El resultat també es reenviarà a la Vall de Vidre. S’acorda
fer un altre article del TTIP més endavant (dp estiu) i enfocat al petit comerç i empresa de barri (el J buscarà
info en aquest sentit).

2. Transport
・El 13 de juny a l’Harmonia de Sant Andreu hi ha reunió de la Mesa Popular del Transport Públic per intentar
fer una acció d’àmbit català. Serà a partir de les 10 h.
∙ Stop Pujades enviarà a partir del 13 de juny un comunicat a l’Aj. de BCN perquè li faci arribar el contracte de
la T‐Mobilitat.

3. Parc de Collserola
・ La jornada del dia 6 a Orlandai va estar bé a la primera xerrada; la 2a va ser més fluixa perquè es van voler
explicar massa coses (+ la història del perquè i com s’havia arribat a a la situació actual que no pas del
PepNat). El tema del Parc és un tema de ciutat afectat per molts interessos: especuladors, conservacionistes,
dels residents (els que volen conservar el PArc i els volen que sigui casa només d'ells...) A la tarda, les
intervencions van ser molt fluixes i repetitive,s i el tema de les afectacions urbanístiques va dominar, fins al
punt que algun article ja ha parlat de la jornada en aquest sentit. Convocarem per a després de l’estiu altre
cop la PCDC i seleccionarem del seu web informacions que ens siguin interessants i suggerents per fer‐ne una
octaveta.

4. Temes urbanístics
・ No ens veiem amb forces per tirar endavant una reunió amb AV, partits i persones individuals sobre el
tema de les torres del Putxet i del Farró. El que farem és difondre els casos i la situació que detectem; per això
enviarem des de l’assemblea un correu a l’Av del Putxet per si volen treballar aquest tema, ja que hi
col∙laboraríem, i perquè ens informi dels casos d’enderroc que detecti.
・ Can Ferrer, finca del carrer Alfons XII, 44‐46. El projecte depèn del destí de Can Ripoll, però creiem que
hauria de ser un espai verd sotmès al algun tipus de procés participatiu.

5. Xerrada Pensions
・ Tornarem a insistir‐hi amb els nous contactes que ha facilitat la MP.

6. Teatre i coral reivindicatius
・ Festes Alternatives de Sarrià: els ha semblat bé la proposta que els vam enviar; ens diràn el què.

7. Altres
・ Pel que fa a la ILP contra les centrals nuclear, decidim comunicar als promotors que la facin d’àmbit estatl
perquè catalunya no en té competències i es podria cerca la complicitat de diversos partits i entitats (Equo,
EeA, EUiA, ICV, Compromís, Som energia...)
・ 12 de juny (19.00 h) a pl. St Jaume, festa de comiat del Xavier Trias, i el 13‐J (18.30 h), mani antirepressiva a
la plaça de sants.

8. Properes assemblees
30 de juny, a les 18:30h. Casa Sagnier. Assemblea ordinària. A continuació, a les 19:30h, farem
l’assemblea de la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública de S‐SG.

