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

•

Ja hem enviat l’octaveta a la llista de l’Assemblea.
Enviarem l’octaveta a l’Espai de Coordinació del 15M.
Després de Reis pensem que podríem fer una paradeta i repartir l’octaveta de
Collserola i la del TTIP. Fixarem el dia a la propera assemblea. Farem 350 còpies de
cada octaveta.
L’article sobre Collserola ja està acabat. Preguntarem a la Vall de vidre si el volen
publicar. Posteriorment, preguntarem al Jesús Mestre si voldria publicar-lo com a
reportatge a El Jardí, ja que és un article molt complet i una mica extens. En cas que no
ho accepti, podem escriure un parell d’articles curts en la secció d’opinió de El Jardí.

2. Col·laboració amb Vil·la Florida
•

Sobre la xerrada del 26 de gener. Un dels ponents, Topo (expert en sobirania
alimentària), està gairebé confirmat. Ens falta confirmar l’altre ponent, que serà un
pagès del Delta.

3. Xerrada febrer
•
•
•
•

Queda confirmada la xerrada: Què és la guerra contra el terrorisme?
Ponent: José Luis Gordillo. Data: 3 febrer 2016, hora 19h. Lloc: Orlandai.
Està confirmat el lloc. Orlandai inclourà la xerrada en la seva programació i en farà
difusió.
Farem un cartell per enunciar la xerrada.

4. Stop Pujades
•
•

•

Sembla clar que no hi haurà augment de tarifes l’any 2016.
Demà hi ha una reunió d’Stop Pujades per decidir si es fan accions encara que no hi
hagi augment de les tarifes del transport públic.
Proposem que, a la reunió d’Stop Pujades, es valori la possibilitat de portar al
Parlament una proposta per fer una auditoria del deute de l’ATM.

4. Districte
•

•

Ens donen informació de la Comissió de Seguiment del Consell del barri de Galvany.
Estan treballant amb el document Pla de futur, elaborat el 2011, per veure quines
actuacions que es van programat no s’han realitzat i cal incloure en el nou PAD.
Diverses associacions del barri reclamen que es planifiqui la dotació d’equipaments.
S’informa sobre la situació de diversos espais del barri i la seva problemàtica.

Properes assemblees:

Dimarts 19 de gener de 2016, 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 2 de febrer, a les 19h, a Casa Sagnier.

