
Assemblea 15M Sarrià-Sant Gervasi 
acta de la reunió del 13 octubre 2015 
 
 
1. Parc de Collserola 

• Respecte l’octaveta. Estem pendents de la resposta de la Plataforma Cívica per a la 
Defensa de Collserola. Quan estigui revisada la imprimirem per repartir-la. 

• Pensem que podríem fer una xerrada sobre Collserola el primer trimestre de 2016. Cal 
pensar el lloc, hauria de ser a Sant Gervasi, ja que a Sarrià ja s’han fet diversos actes 
sobre el Parc recentment. 

• La Nadala d’aquest any serà sobre el Parc de Collserola. Només l’enviarem per correu, 
no la repartirem, ja que el moment per repartir-la coincidiria amb el període de la 
campanya electoral. 

 
2. TTIP  

• Es valora que la xerrada sobre TTIP de  dijous 8 d'octubre al carrer Canet dins de les 
Festes Alternatives de Sarrià va anar molt bé. Una bona assistència, amb força gent no 
habitual als nostres actes. El ponent ho va fer molt bé.  

• Pensem que podem repetir la xerrada, amb el mateix ponent, a la Vil·la Florida durant 
el primer trimestre de 2016. Iniciarem gestions. 

 
3. Stop Pujades 

• Està en procés de repensar l’estratègia d’actuació. 
 
4. Xerrada sobre pensions 

• Seguim pendents de la resposta del Centre Sant Ildefons. Insistirem. 
 
5. Terrasses 

• Vam assistir a la reunió convocada per la FAVB i amb l’assistència de tècnics de 
l’Ajuntament de Barcelona per parlar del tema. 

• Seguirem el tema. 
• El Districte ha de convocar un procés participatiu sobre les terrasses. Estarem atents. 

 
6. Comunicació de l’Assemblea 15M SSG 

• Recordem que posem al pad de l’Assemblea les informacions de la setmana que 
considerem interessants per enviar-les al correu setmanal de l’assemblea. 

 
7. Articles 

• Enviarem l’article sobre contaminació a El Jardí. 
• Les temàtiques dels propers articles poden ser: Parc de Collserola (adaptar l’octaveta), 

pobresa oculta de la gent gran del barri. 
 
 
Properes assemblees: 
Dimecres 28 d'octubre, a les 18:30h, a Casa Sagnier. (a les 19:30h hi ha l’assemblea de la 
Plataforma en defensa de la Sanitat pública) 
Dimarts 10 de novembre, a les 19h, a Casa Sagnier.  
 
 


