
Assemblea 15M Sarrià-Sant Gervasi 
acta de la reunió del 10 novembre 2015 
 
 
1. Parc de Collserola 

• Aprovem l’octaveta sobre el Parc.  
• La Nadala d’aquest any serà una adaptació d’aquesta octaveta. L’enviarem per la llista 

a partir del 10 de desembre. 
• Després de Nadal, i de les eleccions del 20D, podem fer una paradeta i repartir 

l’octaveta. 
• Es confirma que la Plataforma Cívica per a la defensa de Collserola organitza una 

jornada de discussió sobre com hauria de ser el Pla d’usos del Parc. Hi haurà tres taules 
rodones. Data: 26 de gener de 2016, a la seu de l’IEC. 

 
2. Col·laboració amb Vil·la Florida  

• Estem en contacte amb la tècnica d’activitats del centre cívic de la Vil·la Florida. 
Facilitarem els nostres contactes per fer un muntatge sobre els valors del delta del 
Llobregat. Està previst que l’exposició es faci durant el mes de gener de 2016. En 
paral·lel a l’exposició, el 26 de gener, es farà una xerrada amb dos ponents (un pagès i 
un expert en sobirania alimentària). Tot plegat s’ha d’acabar de tancar. 

 
3. Stop Pujades 

• Es preparen diverses accions en cas que hi hagi augment de les tarifes del transport 
públic. 

 
4. Mobilitat districte 

• Parades de Bus. Hem descobert que hi ha diverses parades de bus (davant de l’Illa i al 
final de la Rambla, com a mínim) amb anuncis invasius de Sanitas. A més dels cartells 
habituals, les parades estan pintades del color blau característic de l’empresa. 
Considerem que aquesta publicitat és un abús de la utilització de l’espai públic i que 
modifica la imatge característica de les parades de bus de Barcelona (totes pintades de 
color groc). Ho denunciarem on correspongui. 

• Terrasses. Vam assistir a la reunió, convocada per la FAVB, per analitzar l’aplicació de 
la normativa sobre les terrasses a Barcelona. Ens constituirà una comissió per incidir a 
l’Ajuntament i contrarestar la pressió que fa el lobby dels operadors que, entre altres 
coses, volen més espai per a les terrasses, augmentar la densitat de taules i no 
accepten la reducció de l’horari, tal i com es demana per part d’entitats veïnals. 
Sembla que es convocarà una reunió per parlar de les terrasses del Districte de SSG en 
concret. Estarem atents per assistir a aquesta reunió quan es convoqui. 

• Jardí de la casa del Marquès d’Alella (també coneguda com a casa Muñoz Ramonet). 
L’Ajuntament va convocar a diverses entitats del barri per explicar-los les actuacions 
de neteja i adequació que s’estan fent en el jardí de la casa del Marquès d’Alella. Està 
previst que s’obri al públic, únicament el jardí, cap a finals de desembre de 2015. 

 
 
Properes assemblees: 
Dimecres 24 de novembre, 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 15 de desembre, a les 19h, a Casa Sagnier.  
 


