
Acta assemblea 15 setembre 2015 
 
 Valoració acte de presentació de la Regidoria del Districte 
L'assemblea va rebre una invitació per assistir a la presentació de l'equip de govern de la 
Regidoria del Districte. Valorem positivament que se'ns invités a l'acte, però hi vam 
trobar a faltar la presentació de l'equip i de les línies de treball que pensa tirar endavant 
la Regidoria. 
 
 Campanya parc de Collserola 
 L'octaveta està pendent d'esmenar. Dimarts vinent, 22 de setembre, hi ha reunió de la 
Plataforma en Defensa de Collserola i se'ls passarà l'esborrany d'octaveta perquè hi 
diguin la seva. Des de la revista La Vall de Vidre estan interessats a publicar algun text 
de l'assemblea sobre aquest tema. 
 El consorci del Parc ha aprovat una cursa nocturna on participaran més de 1.000 
persones. 
 Inditex ha comprat uns terrenys que inclouen una zona de connexió del Parc. 
 
TTIP 
 Xerrada sobre el TTIP a les festes alternatives de Sarrià. Serà dijous 8 d'octubre al 
carrer Canet. El ponent, en Toni Montserrat. Proposarem que sigui a les 19h. Farem el 
cartell i confirmarem que la Comissió de Festes s'encarregarà de la logística. 
Prepararem preguntes per al debat. 
 Xerrada al centre de la Vil·la Florida. Haurà de ser durant el primer trimestre de 2016. 
 
 Stop Pujades 
 Acció de dimecres 16 de setembre, com a denúncia de les clàusules de confidencialitat 
del contracte de la T-Mobilitat. A les 18h45m als Jardinets de Gràcia. 
 Des dels serveis jurídics de l'Ajuntament s'està estudiant el contracte. 
 
 Xerrada sobre pensions 
Pendent de la resposta del Centre Sant Ildefons. 
 
 Diversos 
 Comunicació: Recordem la conveniència de participar en el pad informatiu de 
l'Assemblea. L'adreça és titanpad.com/infoconv-sarriastgervasi 
 Cap de setmana de les ILP en marxa. Dissabte 19 de setembre hi haurà activitats per 
donar visibilitat a les ILP. Al matí, totes les ILP confluiran a l'Arc de Triomf a les 13h. 
Per la tarda, les activitats es faran al Pla de Palau. També hi participaran altres 
moviments en lluita. 
  
 Properes assemblees: 
Dimarts 29 de setembre, a les 18h30m, a Casa Sagnier 
Dimarts 13 d'octubre, a les 19h, a Casa Sagnier 
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