
Acta assemblea 15M Sarrià-Sant Gervasi 

15 de març de 2016 
 
 
 Radiacions electromagnètiques 
La Plataforma En Salut demana que la legislació espanyola s’adeqüi a les 
recomanacions de la UE. Acordem sumar-nos-hi. 
 
 Xerrada sobre la guerra global contra el terrorisme. 
Acordem d’intentar fer-la a Casa Sagnier (pel setembre) conjuntament amb l’Associació 
de Veïns de Sant Gervasi Sud. Els ho proposarem a la Maria Pia i l’Ignasi. Hem de 
comunicar-ho a Casa Sagnier abans del 15 maig, data en què tanquen la programació de 
la tardor. 
 
 Parc de Collserola 
• S'acorda proposar a la Plataforma Salvem l’Oreneta de fer conjuntament la xerrada 
sobre el Pla Especial del Parc de Collserola. En Moner, de la Plataforma Cívica en 
Defensa del Parc de Collserola, ha acceptat de fer la xerrada. 
• El Consorci del Parc ha reconegut la hiperfreqüentació que pateix el Parc. Han decidit 
aplicar un pla de protecció a partir de l’any vinent. Entre altres mesures, es durà a terme: 

- prohibició de curses nocturnes (llevat de les molt arrelades, com la de 
Montserrat) 

- prohibició de curses amb més de 500 participants 
- tancament de certs camins 

 
 Stop Pujades 
• S’ha valorat negativament l’acció del 24 de febrer. 
• S’ha iniciat una nova ronda d’entrevistes amb grups parlamentaris. Es comença 
dimecres 16 amb Catalunya Sí que es Pot. 
 
 Turisme 
El grup municipal de Barcelona en Comú ha elaborat un document sobre places 
turístiques. 
L'Assemblea de Barris de Turisme Sostenible ha publicat un text crític sobre el 
document esmentat (el considera insuficient). 
S’enviaran a l’assemblea tots dos documents. 
 
 Comunicació 
S'acorda de penjar a la part central del web de l’assemblea la informació setmanal 
d’activitats, notícies i articles. Cada setmana es renovarà aquest apartat en el web i se 
n’eliminarà l’anterior. 
 
 Consell de Salut 
S’ha constituït un grup que treballarà la temàtica de la contaminació a les escoles. El 
proper 29 de març es reunirà (a la seu del Districte a les 18h30m) per recollir les idees 
que es proposin. 
 
 Propera assemblea: Dimecres 6 d’abril a les 19h a Casa Sagnier (vestíbul 2a 
planta) 
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