
Acta assemblea 30 juny 2015 
 
 TTIP 
 Reprendrem a l'octubre el contacte amb els Joves de Cassoles per la possible xerrada. 
 Es va enviar l'article a la revista La Línia. 
 
 Transport 
 Stop Pujades va enviar una nota de premsa a l'Ajuntament de Barcelona demanant que 
es fes públic el contracte de la T-Mobilitat. L'endemà, l'ATM el va fer públic, llevat de 
les clàusules sobre els aspectes tecnològic i econòmic. En la mateixa nota de premsa es 
demanava una reunió amb la regidora de Mobilitat, Mercedes Vidal. Pendent de 
resposta. 
 A la darrera reunió de la Mesa Popular del Transport es va acordar de fer la setmana 
de la mobilitat pel setembre. Es farà una acció a Barcelona i en altres punts del territori. 
 Dissabte 18 de juliol s'organitza una barbacoa a Sant Andreu per recaptar diners per 
fer front a les multes que han rebut activistes del transport. 
 Avui 1 de juliol, Stop Pujades compareix al Parlament, en el context del debat sobre la 
llei de finançament del transport públic. 
 
 Parc de Collserola 
 Es programen unes Jornades sobre la situació del parc i sobre el procés del PepNat, el 
nou reglament del parc. Seran el 7 de novembre. 
 L'octaveta que volem fer sobre el parc de Collserola tindrà com a eixos aquests punts: 

- Valors del parc de Collserola 
- Amenaces a què està sotmès 
- Com el PepNat preveu afrontar (o no) aquestes amenaces 

Durant l'estiu l'Ariadna i el Joan Manel iniciaran l'esbós de l'octaveta. 
 
 Temes urbanístics 
 Putxet 
Es respondrà el president de l'Assoc. de Veïns del Putxet, donant un correu electrònic i 
un nom perquè ell s'hi posi en contacte. Cas de que ho faci, se li proposarà una reunió 
pel setembre. 
 Can Ferrer 
Pensem que, per la gran proximitat amb la Clìnica Ripoll, haurien de formar part d'un 
tot unitari. 
 
Xerrada pensions 
Pendent de contactar amb la gent del centre de Sant Ildefons 
 
 Teatre a les festes alternatives de Sarrià 
No tenim resposta de la gent que les organitza. Al setembre hi insistirem. 
 
  Propera assemblea: dimarts 1 de setembre, 18h30m, casa Sagnier 
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