
Acta Assemblea 15M Sarrià Sant Gervasi 29 de setembre 2015 
 
 
 Campanya parc de Collserola 
• L'octaveta està esmenada i pendent de revisió per la Plataforma Cívica per a la Defensa de 

Collserola. 
• El Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola 

(PEPNat) sembla aturat per ara. 
• La Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola prepara un acte el 23 de gener 2016 on es 

tractaran tres aspectes de la problemàtica. 
 
 TTIP Tractat Transatlàntic de Comerç i Inversió. 
• Seguim coordinat amb la Comissió de Festes Alternatives de Sarrià (CFAS) la xerrada sobre TTIP de  

dijous 8 d'octubre al carrer Canet. 
• Durant aquest dies farem difusió de l'acte als nostres mitjans. 
• Dimecres 30 de setembre, a les 12:30 hores Guanyem Barcelona, ERC, la CUP i representants de la 

campanya Catalunya no al TTIP presenten en roda de premsa a la sala Lluís Companys la proposta 
conjunta per proclamar Barcelona municipi oposat al TTIP. 

• Divendres 2 d'octubre, al voltant de les 12:30, es presentarà al plenari la proposta. Farem difusió 
per aconseguir presencia.    

• Xerrada al centre de la Vil·la Florida. Seguim gestionant la realització. 
 
 Stop Pujades 
• La acció del dimecres 16 de setembre com a denúncia de les clàusules de confidencialitat del 

contracte de la T-Mobilitat a "La Caixa" va ser un èxit de participació i de civisme. 
• Stop Pujades s'enfoca en la T-Mobilitat. 
• Les vies legals en contra de la T-Mobilitat semblen poc factibles, la nostra tasca ha de ser 

informativa i de denuncia. 
• ATM ha contractat treballs d'assessorament a conegudes empreses -sumen uns tres milions d'euros- 

sense que es justifiquin la necessitat, més saben que la responsabilitat del projecte i despeses 
corresponen a "La Caixa".   

 
 Xerrada sobre pensions 
• Seguim pendents 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 
• Els actes de les ILP en Marxa no van tenir la suficient participació, ho atribuïm a la coincidència amb 

la campanya electoral.   
• Euromarxa: participació i fer difusió. 
• Publicació articles en premsa del Districte. En relació al Jardí de Sant Gervasi plantegem quatre 

temes:   
o Collserola, en base de l'octaveta ja preparada. 
o Manca d'equipaments. 
o Avis i pobresa oculta. 
o Contaminació i espais verds. 

• Les tasques assistencials a la gent gran com centre de dia que es venien fen en el Centre Sant 
Ildefons a càrrec d'una fundació s'està gestionant per passar-los a l'Ajuntament. Durant el temps de 
reformes caldrà trobar un lloc alternatiu. 

 
 Properes assemblees: 
• Dimarts 13 d'octubre, a les 19h, a Casa Sagnier. 
• Dimarts 27 d'octubre, a les 18h30m, a Casa Sagnier.  
 
 


