
Assemblea 15M Sarrià-Sant Gervasi 

acta de la reunió del 11 de octubre de 2016 

 

Valoració xerrades “Guerra global contra el terrorisme” i “Pla especial del parc de 
Collserola” 
-Un èxit d’audiència en totes dues. 

-Constatem com a factors favorables que totes dues constaven en la programació del centre 
respectiu i que es van anunciar a través de correus específics. 

-Hauríem d’intentar, per a properes xerrades, de fer-les anunciar a l’agenda de les publicacions 
del districte. 

Situació de l’equipament de can Ferré 
- Can Ferré: les actuacions més immediates seran la consolidació de l’edifici i la neteja i 
urbanització del jardí.  Es preveu l’obertura al públic del jardí per a l’any 2018. 

-Concloem que cal pressió veïnal per accelerar els processos pendents d’equipaments per als 
barris. Es proposa treballar per tal que les associacions de veïns implicades presentin un 
manifest en aquest sentit. Com a Assemblea 15M hi podríem donar suport si ens sentim 
còmodes amb el text. 

Articles a les publicacions del districte 
-Hi ha hagut un malentés amb en Jesús Mestre del Jardí de Sant Gervasi. Ell volia donar per 
acabada la col·laboració de l’Assemblea 15M amb la publicació. No obstant això, potser es 
podrà reprendre la col·laboració. Pensem que un bon tema per més endavant seria el de la 
sobirania energètica. 

Associació de veïns del Farró 
-Per tal d’establir una possible col·laboració amb l’associació, ens plantegem una possible 
trobada pel novembre. 

Temàtica centrals nuclears 
-Ens ha arribat la proposta de participar en la tasca de preparació d’una ILP per impedir  la 
pròrroga de les centres nuclears de l’Estat espanyol. Acordem que hi donarem suport com a 
entitat. Alguns de nosaltres participarem a les reunions de treball. Intentarem que l’objectiu de 
la ILP sigui més ambiciós: el tancament de les centrals. 

Propera assemblea: 
Dimarts 25 d’octubre, a les 18h30m a Casa Sagnier 
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