Acta assemblea 24 de novembre de 2015
 Collserola
 Materials propis:
L'article (reconversió de l'octaveta) s'està elaborant.
L'octaveta s'enviarà per la llista llarga cap al 10 de desembre i s'aprofitarà per felicitar el
Nadal.
 Jornada del 23 de gener 2016:
Avui (25 novembre) hi ha una reunió amb els ponents per preparar la jornada. De
moment, encara no hi ha presència de l'Ajuntament perquè el Montaner no pot venir i la
Janet no ha respost. La Margarida insistirà amb la Janet.
 Vil·la Florida
No tenim més notícies des de Vil·la Florida. La programació del primer trimestre 2016
encara no s'ha fet pública.
La setmana vinent es mirarà de contactar amb un possible ponent pagès.
 Stop Pujades
Ja circulen cartells i twiter per informar que, en cas que s'incrementin o mantinguin
tarifes, hi haurà resposta ciutadana.
Com que s'ignora quan es reunirà l'ATM, la convocatòria de resposta serà per a la
setmana següent a la reunió de l'ATM.
La CUP vol implicar-se de nou amb força en el tema del transport públic.
 Districte
 Terrasses:
Els grups de l'oposició a l'Ajuntament han aconseguit que es revisi l'aplicació de la
normativa vigent.
Estarem pendents de si ens arriba informació sobre com es traduirà aquest acord
municipal en la comissió sobre terrasses.
 Parades de bus:
S'han eliminat les modificacions de les parades.
 Equipaments:
La clínica Ripoll ha quedat al marge de la negociació entre l'Ajuntament i Nuñez i
Navarro. Caldrà estar alerta.
El pla d'equipaments del Districte s'acaba a finals de 2015. S'ha d'encetar un nou pla
integral que tingui present tots els immobles disponibles.
 Articles
- En Jesús Mestre (Jardí de Sant Gervasi) ens ha ofert que col·laborem en el
proper número (2 de desembre). Ho veiem molt just de temps i li oferirem un
article sobre Collserola per al número de gener.
- Articles sobre Collserola: Per mirar de treure el màxim de profit de l'octaveta
sobre Collserola, mirarem de fer dos articles més (a banda del que ja està en
procés de redacció) que tractin determinats aspectes del tema. S'acorda que
l'article llarg s'enviarà a la Vall de Vidre i els altres dos (que tractaran el tema de
forma parcial) s'enviaran a la Línia de Sarrià i al Jardí de Sant Gervasi. Ens
posem com a deures mirar-nos l'octaveta per veure com enfocar aquests dos
articles parcials i com ens distribuïm la feina d'escriure'ls.

 Xerrada durant el 1er trimestre a Orlandai
Proposarem a la Carla de fer una xerrada, si fa no fa amb el títol "Desmuntem els tòpics
sobre guerra i terrorisme".
Li demanarem al Pepo si la pot fer.
 Propera assemblea: dimarts 15 desembre, a les 19h, a casa Sagnier

