
Assemblea 15M Sarrià-Sant Gervasi 
acta de la reunió del 6 d’abril de 2016 
 
 
1. Ocupació d’un espai al carrer Bertran 

• Els Joves de Cassoles han ocupat un local al carrer Bertran número 34. En 
aquest local hi havia una oficina del Banc de Santander, feia vuit anys que 
estava tancada i el local desocupat. Avui els hem anat a visitar. Sembla que, en 
l’ocupació, també participa gent dels caus del barri. Demà faran una assemblea 
oberta. 

 
2. Xerrada Guerra global contra el terrorisme 

• Ens hem posat en contacte amb gent de l’Associació de Veïns de Sant Gervasi Sud i 
veuen bé d’organitzar la xerrada conjuntament. Insistirem, però, amb la M. Pia que la 
Junta de l’AV ens comuniqui si organitzem la xerrada conjuntament o no. L’Ariadna 
contactarà amb la M.Pia. 

• Seguim pensant de fer la xerrada el setembre a casa Sagnier. 
• L’acord amb la Junta de l’AV hauria d’arribar abans del 15 de maig, ja que és quan casa 

Sagnier tanca la programació de tardor. 
 
3. Parc de Collserola 

• Xerrada sobre Collserola. La possibilitat d’organitzar la xerrada sobre Collserola amb la 
Plataforma del Parc de l’Oreneta no ha quallat. Preguntarem a la Plataforma Cívica per 
a la Defensa de Collserola (PCDC) si volen coorganitzar la xerrada(ho farà l’Ariadna). Si 
els sembla bé fixarem una data (el setembre) i intentarem que Orlandai la inclogui en 
la programació de tardor (ho farà la Margarida). Finalment preguntarem a l’Associació 
de Veïns de Sarrià si volen col·laborar. 

• Pel que fa a l’article sobre Collserola que vam enviar a la Vall de vidre. Ens han dit que 
el troben interessant, però que de moment no el publicaran ja que han publicat 
articles similars. Preguntarem al Jesús Mestre si voldria publicar-lo a El Jardí com a 
reportatge i no com article d’opinió, ja que és un article molt complet i el tema s’ho 
val. El Jaume ho farà. 

• Penjarem les conclusions i posarem l’enllaç a les presentacions de la Jornada de Debat 
que la PCDC va fer el 23 de gener de 2016 a l’IEC. 

• L’ Ajuntament de Barcelona ha aprovat una declaració en la que es demana al 
Ministeri de Defensa que els militars no facin maniobres a Collserola. A la propera 
assemblea de la PCDC proposarem que la Plataforma convidi als ajuntaments de 
Collserola que facin declaracions similars a la que ha fet l’Ajuntament de Barcelona (ho 
farà l’Ariadna). 

 
4. Stop Pujades 

• Segueixen les reunions d’Stop Pujades amb els diferents grups polítics del Parlament 
per parlar de la T-Mobilitat. 

 
5. Comunicació Assemblea 15M SSG. 

• A la darrera assemblea vam acordar de penjar, al web de l’Assemblea 15M SSG, el 
contingut del correu que enviem setmanalment d’informacions i esdeveniments. 
Reconsiderem aquesta decisió i acordem de no penjar el llistat setmanal d’informació. 

 
 



Propera assemblea: 
Dimarts 3 de maig, a les 19h, a Casa Sagnier.  
 


